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1. Obertura de l’Assemblea a càrrec del president de la FEEC
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2. Relació de les entitats presents amb dret a vot i nombre de
vots possibles en funció dels vots corresponents per entitat
segons socis declarats
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3. Designació de tres representants de les entitats per aprovar
l’acta de l’Assemblea per delegació
NOM I COGNOMS
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4. Ratificació, si s’escau, de noves entitats i notificació de les
baixes
ALTES
•
•
•
•
•

Centre Excta l'Agulla de Mediona, Municipi de Mediona, Regió III (Entitat
provisional)
Associació Esportiva Projecte Inclusiu CIM, Municipi de Cerdanyola del
Vallès, Vegueria I (Entitat provisional)
Club Curses d'Obstacles Olllu Racers, Municipi de Santa Maria de
Palautordera, Vegueria I
Club d'Excursionisme Vilaplana, Municipi de Vilaplana, Regió IV
Associació Esportiva Montpalau, Municipi de Pineda de Mar, Vegueria I
(Entitat provisional)

BAIXES
•
•
•

Colla Excursionista la Senyera, Municipi de Barcelona, Vegueria I
Club Esportiu Cem Palleja, Municipi de Pallejà, Vegueria I
Associació Excta. Altiplà, Municipi de Sant Cugat del Vallès, Vegueria I

•

Canvi de nom de l'entitat Club Muntanyenc Barcelonès per Espeleo Club
Muntanyenc Barcelonès

www.feec.cat
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5. Ratificació, si s’escau, de càrrecs de la Junta Directiva

Junta Directiva de la FEEC
President: Sr. Jordi Merino i Urbano
Vicepresident primer: Sr. Josep Casanovas i Redondo
Vicepresident segon: Sr. Miquel Fernández i Azconegui
Vicepresident tercer: Sr. Joan Huertos i Ferrer
Secretària: Sra. Carme Delgado i Canalejo
Tresorer: Sr. Josep D. Balagueró i Bernaus
Director tècnic esportiu: Sr. Ferran Latorre i Torres
Vocals:
Sra. Marina Simí i Salinas
Sra. Meritxell Soler i Val
Sra. Judit Franch i Pons
Sr. Gil Erra I Gil
Sr. Antoni Massagué i Palau
Sr. Jordi Magrinyà i Güell
Sr. Carles Xavier Pons i Pérez
Sr. Josep Maria Silvestre i Casas
Sr. Francesc Francès i Àvila
Sr. Ramon Rodríguez i Contreras
Col·laboradors:
Sr. Marcial Alemán i Ventura
Sr. Antoni Ricart i Serena
Sr. Silvano Bendinelli i Beni
Sr. Mariano Morera i Casas
Sr. Ramon Tornero i Masip
Sr. Josep Pérez i Lluch
Sr. Agustí Castellví i Herrero
Sr. Ramon Regí i Pujals
Sr. Quino Hernández i Martin
Sr. Josep Massana i Massana
Sr. Iñigo Luis Soteras Martínez
Sra. Marta Anglès i Folch
Sra. Marta Pla i Bagaria
Sr. Josep Paytubí i Tubau
Sr. Paco Sánchez i Fernández
Sra. Laura Piferrer i Fernádez
Sr. Carles Capellas Cabanes
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6. Ratificació, si s’escau, dels reglaments i normatives dels
òrgans tècnics
•
•
•
•
•
•
•

Reglament d’Aqua Beach Trail
Reglament de Marxa Aquàtica
Reglament de Caminades de Resistència
Reglament del Circuit d’Escoles de Trail
Reglament de Marxa Nòrdica
Reglament de Raids d’Esports de Muntanya
Reglament de Senders
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7. Aprovació de l’informe o memòria de les activitats de l’exercici
vençut
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42.313

federats
ENTITATS I CLUBS

429

entitats i clubs
excursionistes

78.534
socis i sòcies
d’entitats
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EXCURSIONISME

20

refugis de
muntanya

11.000

quilòmetres
de senders
homologats

ESPORT I COMPETICIÓ

120

proves
esportives

5

seleccions
catalanes

4

centres de
tecnificació
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7.1. ÀREA D’ADMINISTRACIÓ
Llicències per categories d’edat i sexe
Categories d'edat i sexe

Nombre de
federats

Sub-14
Sub-17
Sub-18
Major

%

4.160
1.216
292
36.645
42.313

Homes
Dones
Federat més veterà
Federat més jove

Homes

9,83
2,87
0,69
86,61
100,00%

Dones

2.374
717
166
23.447
26.704

26.704
15.609

63,11%
36,89%

16/04/1930
25/02/2021

91 anys
0 any

1.786
499
126
13.198
15.609

Llicències per modalitats
Modalitat
Sub-14 C
Sub-14 D
Sub-17 C
Sub-17 D
Sub-18 A
Sub-18 B
Sub-18 C *
Sub-18 D *
Majors A *
Majors B *
Majors C *
Majors D *
Majors E *
Sense
Assegurança
FEEC
TOTAL

Habilitació Llicència
Nombre de
federats/
FEEC
FEEC+FEDME
3.217
228
3.445
518
197
715
815
97
912
198
106
304
58
6
64
3
1
4
124
24
148
43
33
76
9.905
749
10.654
1.128
227
1.355
10.498
4.242
14.740
5.662
4.164
9.826
2
5
7

%
8,14%
1,69%
2,16%
0,72%
0,15%
0,00%
0,35%
0,18%
25,18%
3,20%
34,84%
23,22%
0,02%

32

31

63

0,15%

32.203
76,11%

10.110
23,89%

42.313

100,00%

*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

www.feec.cat
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Nombre de federats
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
Sub-14

Sub-17

Sub-18

Majors A

Majors B

Majors C Majors D

Majors E

Sense
Asseg.

Majors E

Sense
Asseg.

Llicències habilitades
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
Sub-14

Sub-17

Sub-18

Majors A
FEEC

Majors B

Majors C

Majors D

FEEC + FEDME
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Evolució del nombre de llicències FEEC (2006-2021)
Any

Llicències

2006

25.261

45.000

2007
2008

26.389
28.463
30.975

40.000

34.961
36.576

25.000

37.846
36.701
37.739
38.234
39.888
41.102
41.303
41.794
42.479
42.313

15.000

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

30.000
20.000
10.000
5.000
0
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
20
20
20
21

2009
2010
2011

35.000

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

Homes
24.466
66,89%
25.328
66,92%
24.719
67,35%
25.351
67,17%
25.517
66,74%
26.332
66,01%
26.846
65,32%
26.759
64,79%
26.814
64,16%
26.862
63,24%
26.704
63,11%

Dones
12.110
33,11%
12.518
33,07%
11.982
32,65%
12.388
32,83%
12.717
33,26%
13.556
33,99%
14.256
34,68%
14.544
35,21%
14.980
35,84%
15.617
36,76%
15.609
36,89%

30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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Evolució del nombre d’entitats (2006-2021)
Entitats
340
347
355
374
396
406
418
427
432
432
431
432
420
417
421
429

500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
16
20
18
20
19
20
20
20
21

Any
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2016
2018
2019
2020
2021

Nombre de socis de les entitats (2005 - 2020)
90.000
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
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2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

0
2006

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
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Llicències

Increment
Interanual

17.185
18.495
20.122
21.282
23.846
25.261
26.389
28.463
30.975
34.961
36.576
37.846
36.701
37.739
38.234
39.888
41.102
41.303
41.794
42.479
42.313

+1.736
+1.310
+1.627
+1.160
+2.564
+1.415
+1.128
+2.074
+2.512
+3.986
+1.615
+1.270
-1.145
+1.038
+495
+1.654
+1.214
+201
+491
+685
-166

Increment
Interanual
Acumulat
+7.707
+9.017
+10.644
+11.804
+14.368
+15.783
+16.911
+18.985
+21.497
+25.483
+27.098
+28.359
+27.223
+28.261
+28.756
+30.410
+31.624
+31.825
+32.316
+33.001
+32.835

45.000
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000

Llicències
Increment
Increment Interanual
Acumulat

10.000
5.000

20
01
20
03
20
05
20
07
20
09
20
11
20
13
20
15
20
17
20
19
20
21

0
-5.000
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Distribució geogràfica dels federats 2021

Regió
Regió I - Baix Llobregat
Regió I – Barcelonès
Regió I – Maresme
Regió I – Vallès
Regió II
Regió III
Regió IV
Regió V
Regió VI
Regió VII
Regió VIII
Regió IX
Total

Federats
2.818
7.480
1.740
7.265
4.993
1.408
3.648
966
4.901
3.206
1.881
2.007
42.313

Percentatge
6,66%
17,68%
4,11%
17,17%
11,80%
3,33%
8,62%
2,28%
11,58%
7,58%
4,45%
4,74%

www.feec.cat
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Quadre general de llicències 2021

Categories

Habilitació
llicència

FEEC
Sub-14
FEEC+FEDME
FEEC
Sub-17
FEEC+FEDME

Modalitat

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

C

D

1.873
1.344
3.217
122
106
228
476
339
815
57
40
97

272
246
518
107
90
197
123
75
198
61
45
106

Totals
Sense
asseg.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2.145
1.590
3.735
229
196
425
599
414
1.013
118
85
203

125
103
228
41
23
64
16.740
10.487
27.227
6.707
2.711
9.418

A

B

C

D

E

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

28
30
58
1
5
6
4.721
5.184
9.905
395
354
749

2
1
3
1
0
1
750
378
1.128
159
68
227

69
55
124
14
10
24
7.233
3.265
10.498
3.000
1.242
4.242

26
17
43
25
8
33
4.010
1.652
5.662
3.124
1.040
4.164

0
0
0
0
0
0
2
0
2
5
0
5

Sense
asseg.
0
0
0
0
0
0
24
8
32
24
7
31

FEEC

Total

9.963

1.131

14.654

6.421

2

32

32.203

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

FEEC
Sub-18
FEEC+FEDME
FEEC
Major
FEEC+FEDME

Llicències
anuals

Sexe

4.160

1.216

292

36.645

42.313

Llicències
temporals

www.feec.cat
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7.2. 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

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

ENTITATS
PANDÈMIA
VEGUERIES
RECURSOS

federats i poder així facilitar l’accés a la nostra llicència a un
col·lectiu més ampli.

LEGISLACIÓ
INFORMACIÓ
PANDÈMIA
BIBLIOTEQUES
CULTURA
LLICÈNCIES

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

FORMACIÓ
CONVENIS
SUBVENCIONS

en el desenvolupament d’una eina per a la tramitació de les
llicències federatives: l’aplicació PlayOff.

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

www.feec.cat
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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

DADES:
DESEMBRE
2021
429 ENTITATS
FEDERADES
(+8)

esforç varen fer possible el repartiment d’aquests lots, així com a les
quatre editorials col·laboradores el tracte rebut i l’interès mostrat.

78.534 SOCIS
D’ENTITATS
(-2.232)
43.313
LLICÈNCIES
FEDERATIVES:

Llei de protecció de dades (LOPD)
Com cada any, l’Àrea d’Entitats busca facilitar el compliment de les

15.609 DONES
i
26.704 HOMES

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.
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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 CientíficoEsportiva 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, infantilsjuvenils, 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
Barcelonès

5.200,00 €
7.702,96 €

0,00 €
3.050,00 €

400,00 €
570,00 €

0,00 €
750,00 €

5.600,00 €
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
Regió 4

2.139,20 €
5.525,00 €

850,00 €
400,00 €

460,00 €
300,00 €

0,00 €
300,00 €

3.449,20 €
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 €

54.643,48 €

8.600,00 €

9.005,00 €

2.850,00 €

75.098,48 €

TOTAL
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Repartició de les diferents subvencions per
vegueries 2021
SUBVENCIONS TERRITORIALS

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

Regió 8; €3.827,92 ;
7%

Regió 9; €0,00 ;
0%

Baix Llobregat;
€5.200,00 ; 9%

Regió 7;
€5.236,00 ; 10%

Barcelonès;
€7.702,96 ; 14%

Regió 6;
€4.824,00 ; 9%
Maresme;
€2.991,00 ; 5%

Regió 5;
€2.565,00 ; 5%

Vallès; €7.623,00 ;
14%

Regió 4;
€5.525,00 ; 10%
Regió 3;
€2.139,20 ; 4%

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

vigent: 204
caducat :225

Regió 2;
€7.009,40 ; 13%

SUBVENCIONS CULTURALS, INFANTILS,
EXTRAORDINÀRIES I ANIVERSARIS
Regió 7;
€450,00

Regió 8;
€720,00

Regió 6; €3.960,00

(*)segons la última
Assemblea FEEC 11/2021

Regió 9; €500,00

Baix Llobregat;
€400,00

Barcelonès;
€4.370,00
Maresme;
€1.725,00

Regió 5; €500,00

Regió 4; €1.000,00
Regió 3;
€1.310,00

Vallès;
€3.115,00
Regió 2; €2.405,00
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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

LA PARTICIPACIÓ DE LES
ENTITATS A LES
REUNIONS DE VEGUERIA
ÉS IMPRESCINDIBLE A FI
DE GARANTIR LA
PLURALITAT, EL TREBALL
COMÚ, LA

donar suport i col·laborar activament amb els diferents

CANALITZACIÓ DE LA

representants territorials que hi ha per tot el territori català.

INFORMACIÓ I DE LES
DEMANDES I LA
DIVERSITAT TERRITORIAL.

LA FIGURA DEL

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

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

terme.
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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.

www.feec.cat
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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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7.3. 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

www.feec.cat
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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 participarhi 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 (reequipaments) 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.

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

34

Assemblea General Ordinària de la FEEC. Maig 2022

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”.

www.feec.cat
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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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7.4. 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.

www.feec.cat
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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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7.5. 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.
www.feec.cat
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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.
www.feec.cat
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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.
www.feec.cat
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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.

www.feec.cat
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7.6. 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

www.feec.cat
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7.7. 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.

www.feec.cat
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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-FrançaAndorra (POCTEFA), creat per la Unió Europea. Aquest projecte és una continuïtat i
ampliació del primer projecte Entrepyr, emmarcat en el programa POCTEFA (20072013), 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
www.feec.cat
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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 setembreoctubre 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 excursionistade 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 ERAEUMA 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.

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

57

Assemblea General Ordinària de la FEEC. Maig 2022

7.8. 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.
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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
MARTINEZ CERVELLO,

ENTITAT
CENTRE EXCTA. DE TERRASSA

ARNAU
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,

CLUB EXCTA. ARAN

CARLOS
PASCUAL MASSANAO,

CENTRE EXCTA. DE LLEIDA

EUDALD
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
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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

MANOLO NAVARRO ANDREU

ENTITAT
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

4000 PEUS ASSOCIACIO EXCURSIONISTA

MAGRANS

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

CLUB ESPORTIU DE MUNTANYA LA CAMETA

SANTAMARIA

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

CLUB ESPORTIU DE MUNTANYA LA CAMETA

SAGREDO XICOTA

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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7.9. 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

Activitats de promoció (per especialitat)
Alpinisme
Iniciació a l'alta muntanya
hivernal
Progressió per crestes
Esquí de muntanya
Escalada
Barranquisme

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.
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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.
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•

•

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.
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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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7.10. 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
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.
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.

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

92

Assemblea General Ordinària de la FEEC. Maig 2022

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

2020 (gener-desembre)
759
340
480
70
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2021(gener-desembre)
845
580
503
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.

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

100

Assemblea General Ordinària de la FEEC. Maig 2022

FEEC TV
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.
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.
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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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7.11. 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.
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8. Aprovació dels comptes anuals de l’exercici econòmic del
2021 i de l’estat de comptes a 31 de desembre
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Resum gràfic de la liquidació del 2021
Detall de les despeses del comptes anuals 2021
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Detall del desglossament de les despeses destinades a les entitats 2021

2021
Comunicació - 317.574 €
Divisions territorials i entitats 113.238 €
Organització proves esportives 118.551 €
Temes culturals i activitats socials 17.733 €
Cursos de promoció per a les
entitats - 23.327 €
Equipaments - 9.479 €

Detall del desglossament general de les despeses del 2021 per àrees

2021
Llicències - 2.556.147 €
Estructura FEEC - 987.382 €
Entitats - 707.627 €
Àrea de Formació - 225.763 €
Centres de tecnificació - 195.622 €
Seleccions esportives - 101.546 €
Àrea de Territori i Natura - 73.281 €
Reste no pressupostat - 171.693 €
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Desglossament de les despeses 2021 per àrees
Estatge FEEC - 44.344 €

3.000.000

Despeses Llicències - 2.556.147 €
Àrea d'Administració General - 204.541 €
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Detall del desglossament de les despeses 2021 per àrees

2021

Estatge FEEC - 44.344 €
Despeses Llicències - 2.556.147 €
Àrea d'Administració General - 204.541 €
Àrea de Comunicació - 317.574 €
Àrea Tècnica - 425.197 €
Àrea de Formació - 249.089 €
Divisions Territorials i Entitats - 113.238 €
Temes Culturals i Activitats Socials - 17.733 €
Àrea de Territori - 72.982 €
Àrea d'Excursionisme - 16.792 €
Àrea de Lleure - 5.705 €
Àrea de Natura - 300 €
Despeses de Personal - 562.240 €
Amortitzacions - 176.258 €
Subvenció Extraòrdinaria a Entitats - 85.228 €
Reste no pressupostat - 171.693 €
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Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya
LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTOS – detall compte de resultats a 31/12/2021
INGRESSOS PRESSUPOSTATS
Subvenció Generalitat de Catalunya: Secretaria General de l'Esport
Subvenció Presidencia per la revista Vèrtex
Subvenció Presidencia per la pàgina web
Diputació Barcelona: conveni per manteniment de senders
Diputació de Barcelona: calendari de caminades de Catalunya
Subvenció FEDME al Centre de Tecnificació d'Escalada Esportiva
Subvenció FEDME al Centre de Tecnificació d'Esquí de Muntanya
Subvenció FEDME al Centre de Tecnificació d'Alpinisme
Subvenció FEDME al Centre de Tecnificació Curses per Muntanya
Aportació quota de les entitats federades pels socis declarats
Ingressos d'altes de noves entitats
Llicències: quota FEEC
Llicències: part FEDME
Llicències: part Assegurança
Publicitat al Vèrtex i a la web
Subscripcions i vendes de la revista Vèrtex
Ingressos per activitats i cursos de promoció
Ingressos per Formació Reglada
Ingressos per Formació Federativa: ECAM
Ingressos per Formació Continuada
Ingressos inscripcions estades de joventut i de la UIAA
Ingressos de les proves d'accés als Centres de Tecnificació
Quotes esportistes CTEMC
Quotes esportistes CTEEC
Quotes esportistes CTCMC
Ingressos varis de l' Àrea Tècnica (certificació curses / cursets)
Contractes de lloguer dels refugis
Cànon de les pernoctes dels guardes del refugis
Ingressos dels refugis per conexions a Internet
Homologació de senders
Lloguer rocòdrom modular
Lloguer rocòdrom vertical
Ingressos per servei d'inscripcions activitats entitats (no federats)
Rendiments bancaris
Extorn pòlisses assegurances i dividends d'Unifedesport
Patrocinis diversos
Patrocini esportiu de la compayia asseguradora

TOTAL INGRESSOS PRESSUPOSTATS

INGRESSOS NO PRESSUPOSTATS
Subvencions de capital traspassades al resultat
Subvencions Secretaria General de l'Esport no pressupostades
Subvencio FEDER-POCTEFA 2014-2020 ENTREPYR
Activitat a l'UFEC
Ingressos ensenyament per el·laboració moduls curriculars
Ingressos drets autor llibre Centenari FEEC
Inscripcions proves escalada esportiva
Publicitat Vèrtex intercanvis patrocinadors
Interessos rebuts per credits atorgats
Interessos de demora hissenda per devolució IVA
Interessos de demora devolució Hisenda Catalana
Indemnitzacions de l'assegurança
Exces provisions subvencions a entitats anys anteriors
Altres ingressos
Ingressos extraordinaris devolucions tributaries IVA 2013
Ingressos extraordinaris i regularitzacions
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REAL
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243.400,00
8.200,00
9.100,00
8.000,00
3.000,00
2.900,00
5.100,00
1.800,00
3.700,00
185.587,00
2.000,00
1.319.875,00
130.000,00
2.725.000,00
42.000,00
7.000,00
39.500,00
172.000,00
12.000,00
1.500,00
27.000,00
1.000,00
6.650,00
3.000,00
3.000,00
1.000,00
68.000,00
15.000,00
2.500,00
1.600,00
2.000,00
3.000,00
6.000,00
200,00
8.000,00
14.000,00
85.000,00

233.609,00
10.602,18
4.239,74
8.000,00
3.000,00
2.900,00
5.100,00
1.800,00
3.700,00
182.629,69
5.500,00
1.304.076,96
114.765,65
2.435.239,23
22.990,16
8.359,91
22.051,00
200.660,25
22.355,00
0,00
10.072,00
2.100,00
7.950,00
3.800,00
2.000,00
300,00
57.985,45
14.213,42
4.035,89

88.900,00

9.791,00
-2.402,18
4.860,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.957,31
-3.500,00
15.798,04
15.234,35
289.760,77
19.009,84
-1.359,91
17.449,00
-28.660,25
-10.355,00
1.500,00
16.928,00
-1.100,00
-1.300,00
-800,00
1.000,00
700,00
10.014,55
786,58
-1.535,89
1.600,00
-3.800,00
1.677,68
-147,00
187,36
869,72
14.000,00
-3.900,00

5.168.612,00

4.803.347,77

365.264,23

NO CONTEMPLAT

5.800,00
1.322,32
6.147,00
12,64
7.130,28

REAL

DIFERÈNCIA

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

57.371,40
226.000,00
7.457,87
878,26
14.500,00
1.012,00
5.250,00
48.997,00
1.125,00
8.507,52
73,91
4.388,72
36.644,88
671,07
45.666,84
16.639,49

-57.371,40
-226.000,00
-7.457,87
-878,26
-14.500,00
-1.012,00
-5.250,00
-48.997,00
-1.125,00
-8.507,52
-73,91
-4.388,72
-36.644,88
-671,07
-45.666,84
-16.639,49

TOTAL INGRESSOS NO PRESSUPOSTATS

0,00

475.183,96

-475.183,96

TOTAL INGRESSOS

5.168.612,00

5.278.531,73

-109.919,73
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1- ESTATGE FEEC
Servei d'aigua i llum
Comunitat de propietaris
Manteniment i neteja: Material de neteja i manteniment estatge
Assegurances

Total 1

10.000,00
1.000,00
17.000,00
18.500,00
46.500,00

9.214,60
904,80
11.092,93
23.131,46
44.343,79

785,40
95,20
5.907,07
-4.631,46
2.156,21

Total 2

130.000,00
2.725.000,00
6.200,00
2.861.200,00

114.765,65
2.435.239,23
6.141,96
2.556.146,84

15.234,35
289.760,77
58,04
305.053,16

Total 3

3.250,00
14.000,00
7.000,00
8.000,00
1.500,00
9.000,00
600,00
28.000,00
16.000,00
20.000,00
9.000,00
9.400,00
17.000,00
4.800,00
17.200,00
3.000,00
15.000,00
1.500,00
8.200,00
1.600,00
8.400,00
8.200,00
8.000,00
218.650,00

3.701,34
13.787,43
6.504,61
10.524,62
2.130,64
10.960,95
200,00
19.689,98
16.108,57
12.576,85
8.869,30
10.131,50
16.577,00
8.952,50
21.286,27
1.689,89
14.902,97
1.542,75
1.813,44
1.685,52
4.315,46
6.352,24
10.236,60
204.540,43

-451,34
212,57
495,39
-2.524,62
-630,64
-1.960,95
400,00
8.310,02
-108,57
7.423,15
130,70
-731,50
423,00
-4.152,50
-4.086,27
1.310,11
97,03
-42,75
6.386,56
-85,52
4.084,54
1.847,76
-2.236,60
14.109,57

Total 4

240.000,00
13.000,00
10.000,00
23.000,00
1.500,00
600,00
3.000,00
28.000,00
7.000,00
326.100,00

226.044,70
19.197,93
3.803,01
52.352,62
1.500,00
600,00
1.159,47
5.916,16
7.000,00
317.573,89

13.955,30
-6.197,93
6.196,99
-29.352,62
0,00
0,00
1.840,53
22.083,84
0,00
8.526,11

2- DESPESES LLICÈNCIES
FEDME habilitació de les llicències
Assegurança esportiva de les llicències
Impremta suport plàstic de les llicències

3- ÀREA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL
Serveis de prevenció de riscos laborals
Telèfonia fixe i mòbil
Correus
Transports i desplaçaments personal
Manteniment vehicles
Material oficina impresos
Subscripcions i quotes associacions
Representació de la Junta Directiva
Despeses de gestió de la Junta Directiva
Reunions internacionals i quotes federacions internacionals
Gestoria
Auditoria, Compliance i justificació factures SGE
Assessoria jurídica
Despeses financeres
Informàtica: manteniment, material i serveis
Despeses organització assemblees
Lloguer magatzem material (arxiu i material publicitari)
Protecció de dades (RGPD)
Servei del gestor d'inscripcions d'activitats entitats
Parquings vehicles FEEC
Renting Furgoneta Mini Bus
Renting Vehicle FEEC
Col·laborador per patrocinis

4- ÀREA DE COMUNICACIÓ
Revista Vèrtex
Internet
Publicitat i promoció: calendari d'activitats i altres
Marketing i comunicació
Premi Vèrtex
Festival de Cinema de Torelló
Assistència a fires del sector
Despeses de transport material a proves dels calendaris oficials
Centenari - Festa de la FEEC

DESPESES
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5- ÀREA TÈCNICA
5.1- EQUIPAMENTS
5.1.1- Equipaments Escalada
Manteniment boulder i lloguer magatzem i certificat anual de seguretat
Despeses rocòdrom vertical (monòlit) i certificat anual de seguretat
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6.500,00
4.500,00
11.000,00

7.543,32
1.935,42
9.478,74

-1.043,32
2.564,58
1.521,26
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5.2- COMITÈS TÈCNICS, VOCALIES i ÀREES
5.2.1- Escalada esportiva
Coordinació general (desplaçaments)
Trofeus
Premis en metàl·lic esportistes
Àrbitres (sou, quilometratge i dietes)
Controls antidopatge
Copa Catalana de Bloc
Campionat de Catalunya de dificultat
Campionat de Catalunya de bloc
Campionat de Catalunya de velocitat
Opens (subvenció directa a entitats organitzadores)
Ral·li d'escalada

5.2.2- Esquí de muntanya
Coordinació general (desplaçaments)
Premis Copa Catalana per equips
Trofeus
Controls antidopatge
Àrbitres (sou, quilometratge i dietes)
Copa Catalana per equips (subvenció directa a entitats org.)
Copa Catalana Curses verticals (subvenció directa a entitats org.)
Campionat de Catalunya per equips (subvenció directa a entitats org.)
Campionat de Catalunya Curses verticals (subvenció directa a entitats org.)
Campionat de Catalunya individual (subvenció directa a entitats org.)
Campionat de Catalunya sprint (subvenció directa a entitats org.)
Campionat de Catalunya llarga distància (subvenció directa a entitats org.)

5.2.3- Curses
Coordinació general - Desplaçaments - Col·laboradors
Brandering (maillots,...)
5.2.3.1- Curses d'ultra resistència per muntanya
Àrbitres (sou, quilometratge i dietes)
Controls dopatge
Copa Catalana subvenció entitats (dos proves, 1000€ per prova)
Campionat de Catalunya (subv.directa a entitats org.)
Cronometratge (1000€ per prova)
Premis en metàl·lic esportistes Copa Catalana
Trofeus

600,00
1.000,00
2.000,00
5.000,00
750,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
1.500,00
1.000,00
1.000,00
21.850,00

105,94
165,41
1.450,00
3.488,04
285,50
2.653,00
7.294,19
6.389,56
0,00
700,00
0,00
22.531,64

494,06
834,59
550,00
1.511,96
464,50
347,00
-4.294,19
-3.389,56
1.500,00
300,00
1.000,00
-681,64

1.000,00
2.000,00
1.000,00
750,00
4.000,00
2.000,00
800,00
1.200,00
600,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
16.950,00

0,00
81,68
63,16
0,00
2.671,74
0,00
0,00
1.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.016,58

1.000,00
1.918,32
936,84
750,00
1.328,26
2.000,00
800,00
0,00
600,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
12.933,42

4.000,00
1.000,00
5.000,00

5.523,19
0,00
5.523,19

-1.523,19
1.000,00
-523,19

2.500,00
1.000,00
2.000,00
1.000,00
3.000,00
2.000,00
1.000,00
12.500,00

3.559,03
385,90
1.000,00
0,00
2.114,60
1.900,00
486,94
9.446,47

-1.059,03
614,10
1.000,00
1.000,00
885,40
100,00
513,06
3.053,53
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5.2.3.2- Curses per muntanya
Premis en metàl·lic esportistes Copa Catalana (Copa lineal i Copa Vertical)
Trofeus
Controls antidopatge
Àrbitres (sou, quilometratge i dietes)
Copa Catalana curses lineals (cinc proves x 1000€)
Copa Catalana curses verticals (tres proves x 400€)
Campionat de Catalunya curses lineals
Campionat de Catalunya curses verticals
Campionat de Catalunya per equips
Cronometratge (1000€ per prova)
Campionat de Catalunya de Snowrunning (arbitratge)
Trofeus Snowrunning
Total 5.2.3
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4.000,00
1.000,00
1.000,00
8.000,00
5.000,00
1.200,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
11.000,00
300,00
500,00
35.000,00

8.500,00
204,61
621,24
7.645,43
5.250,00
1.200,00
1.000,00
3.000,00
0,00
12.119,80
0,00
0,00
39.541,08

-4.500,00
795,39
378,76
354,57
-250,00
0,00
0,00
-2.000,00
1.000,00
-1.119,80
300,00
500,00
-4.541,08

52.500,00

54.510,74

-2.010,74
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5.2.4- Marxes i caminades
Coordinació general (desplaçaments)
Copa Catalana de Marxes Tècniques (subvenció directa a entitats org.)
Campionat Catalunya de Marxes Tècniques
Premis
Trofeus

5.2.5- Raids de Muntanya
Coordinació general (desplaçaments)
Copa Catalana de Raids per Muntanya (subvenció directa a entitats org.)
Campionat de Catalunya (subvenció directa a entitats organitzadores)
Àrbitres (sou, quilometratge i dietes)
Premis
Trofeus

5.2.6- Raquetes de Neu
Àrbitres (sou, quilometratge i dietes)
Trofeus
Campionat Catalunya raquetes (subvenció directa a entitats org.)

5.2.7- Marxa aquàtica
Àrbitres (sou, quilometratge i dietes)
Trofeus
Copa Catalana de marxa aquàtica
Campionat Catalunya marxa aquàtica

5.2.8 Alpinisme
Coordinació
Expedicions i activitats d'alt nivell: Premis Juanjo Garra
5.2.9 Comitè Català d'Escoles de Trail
Coordinació
Subvencio entitats per organització curses
5.2.10 Ajut a Clubs per Activitats Internacionals

500,00
3.200,00
400,00
1.500,00
750,00
6.350,00

399,42
2.100,00
500,00
1.468,87
0,00
4.468,29

100,58
1.100,00
-100,00
31,13
750,00
1.881,71

250,00
1.500,00
2.000,00
750,00
3.000,00
750,00
8.250,00

0,00
1.000,00
2.000,00
926,32
3.000,00
36,72
6.963,04

250,00
500,00
0,00
-176,32
0,00
713,28
1.286,96

750,00
500,00
600,00
1.850,00

0,00
0,00
0,00
0,00

750,00
500,00
600,00
1.850,00

1.250,00
750,00
1.500,00
500,00
4.000,00

0,00
103,28
1.442,32
0,00
1.545,60

1.250,00
646,72
57,68
500,00
2.454,40

300,00
7.500,00
7.800,00

0,00
7.500,00
7.500,00

300,00
0,00
300,00

1.000,00
2.000,00
3.000,00

681,84
250,00
931,84

318,16
1.750,00
2.068,16

5.000,00

0,00

5.000,00
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5.2.11 Despeses Mèdiques
Despeses Metge Federatiu
Comitè mèdic de la FEEC
Assistència mèdica a les curses d'ultraresistència

5.2.12 Comitè d'àrbitres
Total 5.2
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15.000,00
500,00
1.500,00
17.000,00

16.083,00
0,00
0,00
16.083,00

-1.083,00
500,00
1.500,00
917,00

1.500,00

0,00

1.500,00

146.050,00

118.550,73

27.499,27

23.000,00
20.000,00
43.000,00

21.165,99
27.613,62
48.779,61

1.834,01
-7.613,62
-5.779,61

47.900,00
17.750,00
30.000,00
95.650,00

49.548,90
21.528,46
20.092,30
91.169,66

-1.648,90
-3.778,46
9.907,70
4.480,34

15.400,00
12.000,00
27.400,00

13.491,50
11.078,14
24.569,64

1.908,50
921,86
2.830,36

5.3- CENTRES DE TECNIFICACIÓ
5.3.1- Centre de Tecnificació d'Escalada Esportiva de Catalunya (CTEEC)

Honoraris tècnics
Activitats

5.3.2- Centre de Tecnificació d'Esquí de Muntanya de Catalunya (CTEMC)

Honoraris tècnics
Activitats
Beques esportistes

5.3.3- Centre de Tecnificació d'Alpinisme de Catalunya (CTAC)
Honoraris tècnics
Activitats

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

114

Assemblea General Ordinària de la FEEC. Maig 2022
5.3.4- Centre de Tecnificació Curses per Muntanya de Catalunya (CTCMC)

Honoraris tècnics
Activitats

24.000,00
8.000,00
32.000,00

26.090,52
5.012,75
31.103,27

-2.090,52
2.987,25
896,73

198.050,00

195.622,18

2.427,82

21.000,00

20.886,69

113,31

22.000,00
4.000,00
26.000,00

19.030,72
6.583,46
25.614,18

2.969,28
-2.583,46
385,82

35.000,00
35.000,00

42.068,11
42.068,11

-7.068,11
-7.068,11

15.000,00

9.327,33

5.672,67

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

3.000,00

3.649,36

-649,36

Total 5.4

100.000,00

101.545,67

-1.545,67

Total 5

455.100,00

425.197,32

29.902,68

Total 5.3

5.4- SELECCIONS CATALANES
5.4.1- Selecció Catalana d'Escalada Esportiva
5.4.2- Selecció Catalana d'Esquí de Muntanya
Selecció Catalana absoluta
Selecció Catalana Junior
5.4.3- Selecció Catalana de Curses per Muntanya
Activitats

5.4.4- Selecció Catalana de Raquetes de Neu
5.4.5- Selecció Catalana d'Escalada en Gel
Activitats

5.4.6- Equipació Seleccions i arbitres
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6- ÀREA DE FORMACIÓ
6.1- GENERAL

Funcionament
Material tècnic - manteniment i roba tècnics
Desplaçaments representants formació vegueries

Total 6.1

3.000,00
3.000,00
1.000,00
7.000,00

4.120,49
1.482,26
0,00
5.602,75

-1.120,49
1.517,74
1.000,00
1.397,25

Total 6.2

28.000,00
2.000,00
3.500,00
33.500,00

27.648,77
914,69
0,00
28.563,46

351,23
1.085,31
3.500,00
4.936,54

Total 6.3

134.000,00
134.000,00

170.807,38
170.807,38

-36.807,38
-36.807,38

Total 6.4

2.000,00
2.000,00

0,00
0,00

2.000,00
2.000,00

45.000,00

23.326,61

21.673,39

2.000,00

0,00

2.000,00

Total 6.5

47.000,00

23.326,61

23.673,39

Total 6.6

3.500,00
6.500,00
7.000,00
500,00
3.500,00
1.500,00
3.000,00
1.500,00
27.000,00

1.898,82
7.185,80
0,00
363,00
2.626,81
0,00
0,00
720,28
12.794,71

1.601,18
-685,80
7.000,00
137,00
873,19
1.500,00
3.000,00
779,72
14.205,29

6.2- FORMACIÓ FEDERATIVA - ECAM

Proves d'accés, cursos de monitors i instructors
Reciclatges
Manuals (curriculums esportius)

6.3- FORMACIÓ REGLADA - ECAM

Cursos de Tècnics del Departament d'Ensenyament

6.4- FORMACIÓ CONTINUADA - ECAM
Jornades tècniques, monogràfics

6.5- PROMOCIÓ
6.5.1- Entitats
Cursos de promoció per a les entitats
6.5.2- Escoles
Secundària IES

6.6- ACTIVITATS DE JOVENTUT

Estades juvenils d'iniciació: hivernals
Estades juvenils d'iniciació: estiu Pirineus
Estades d'estiu als Alps
Estades de descens de barrancs
Estades d'escalada
Estades d'activitat competitiva
Estades d'esquí de muntanya
Activitats de joventut de la UIAA
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6.7- DONA I ESPORTS DE MUNTANYA
Subvenció cursos de promoció
Total 6.7

1.500,00
1.500,00

1.060,00
1.060,00

440,00
440,00

Total 6.8

3.500,00
1.200,00
6.000,00
2.000,00
12.700,00

2.281,77
1.207,86
3.444,87
0,00
6.934,50

1.218,23
-7,86
2.555,13
2.000,00
5.765,50

264.700,00

249.089,41

15.610,59

6.8- SEGURETAT

Coordinació i desplaçaments del comitè
Manteniment SPOTS
Promoció i difusió de la Seguretat
Jornades de Seguretat

Total 6
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7- DIVISIONS TERRITORIALS I ENTITATS
Coordinació de les divisions territorials
Secretaries de les divisions territorials
Desplaçaments dels representants al Consell
Aniversaris d'entitats i plaques Festa de la FEEC
Ajuts a clubs: altres activitats
Ajut a clubs; llicències
Activitats extraordinàries
Recursos per a entitats

2.000,00
6.000,00
5.500,00
7.090,00
60.000,00
59.000,00
7.000,00
2.000,00
148.590,00

0,00
2.036,26
855,13
3.383,67
54.597,18
46.478,87
3.300,00
2.587,08
113.238,19

2.000,00
3.963,74
4.644,87
3.706,33
5.402,82
12.521,13
3.700,00
-587,08
35.351,81

Subvencions activitats d'entitats
Renovació de la Flama de La Llengua Catalana
Festa de la Cançó de Muntanya

12.000,00
1.400,00
1.000,00

8.600,00
0,00
0,00

3.400,00
1.400,00
1.000,00

Subvencions segons convenis i acords: Aplec dels Països Catalans; Curs de
Socors i Medicina de Muntanya; Diada Verdaguer Excursionista; Mostra
d'Audiovisuals de Sant Martí; Non Stop La Facu; Concurs Fotogràfic de
Granollers; Servei General d'Informació de Muntanya; Setmana de
Muntanyisme de Badalona; Activitats de primavera i tardor ; Bas Mountain i
Grup de Muntanya 4 Columnes

10.700,00

1.872,60

8.827,40

1.400,00
7.000,00
33.500,00

0,00
7.260,59
17.733,19

1.400,00
-260,59
15.766,81

1.000,00

0,00

1.000,00

Total 8.2

1.000,00

0,00

1.000,00

Total 8

34.500,00

17.733,19

16.766,81

Total 9.1

4.500,00
13.000,00
2.000,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
500,00
24.500,00

1.604,68
10.658,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.262,69

2.895,32
2.341,99
2.000,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
500,00
12.237,31

Total 9.2

2.500,00
11.000,00
11.000,00
13.250,00
1.400,00
3.600,00
960,00
2.062,00
4.000,00
7.600,00
1.500,00
58.872,00

2.982,21
12.712,64
10.959,77
7.798,14
1.339,36
5.700,00
0,00
2.026,93
7.142,08
10.057,65
0,00
60.718,78

-482,21
-1.712,64
40,23
5.451,86
60,64
-2.100,00
960,00
35,07
-3.142,08
-2.457,65
1.500,00
-1.846,78

Total 9

83.372,00

72.981,47

10.390,53

Total 7

8- TEMES CULTURALS i ACTIVITATS SOCIALS
8.1- SUBVENCIONS TEMES CULTURALS DIVERSOS

Compra de llibres diversos
Recolzament a les biblioteques excursionistes de les entitats

Total 8.1

8.2 - ÀREA SOCIAL
Responsabilitat social

9- ÀREA DE TERRITORI
9.1- SENDERS

Funcionament
Manteniment xarxa
Jornada Nacional del Senderista
Adhesius GR, PR i SL per trams urbans
Formació cuidadors de senders
Tancament GR 3
Senyalització Vertical (estaques)

9.2- REFUGIS

Coordinació
Manteniment bàsic
Assegurances
Rènting anual instal·lacions fotovoltaiques (3 refugis)
Quota anual SEBA (Serveis Energètics Bàsics Autònoms)
Pagament contracte propietaris Certascan
Pagament lloguer refugi Morera (Ajuntament)
Pagament lloguer anual Godó-Ponsa (Sant Jordi)
Estudi tècnic de refugis
Subministraments internet refugis
Manteniment dels refugis lliures
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PRESSUPOST
2021

DESPESES

REAL

DIFERÈNCIA

10- ÀREA D'EXCURSIONISME
10.1- NO COMPETITIVES
10.1.1- Caminades de resistència
Coordinació general (desplaçaments)
Cartells i calendaris
Circuït Català de caminades de resistència

200,00
500,00
2.500,00
3.200,00

0,00
0,00
2.149,88
2.149,88

200,00
500,00
350,12
1.050,12

300,00
2.500,00
2.800,00

0,00
1.525,00
1.525,00

300,00
975,00
1.275,00

500,00
2.000,00
2.500,00

0,00
0,00
0,00

500,00
2.000,00
2.500,00

200,00
300,00
500,00

0,00
0,00
0,00

200,00
300,00
500,00

1.000,00
4.000,00
500,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
8.500,00

878,05
0,00
0,00
2.418,88
0,00
0,00
3.296,93

121,95
4.000,00
500,00
-1.418,88
1.000,00
1.000,00
5.203,07

500,00
1.000,00
2.500,00
1.000,00
500,00
500,00
6.000,00

0,00
1.373,59
1.750,28
80,00
0,00
500,00
3.703,87

500,00
-373,59
749,72
920,00
500,00
0,00
2.296,13

300,00
2.000,00
2.300,00

0,00
150,00
150,00

300,00
1.850,00
2.150,00

500,00
1.200,00
1.700,00

147,02
600,00
747,02

352,98
600,00
952,98

500,00
800,00
1.300,00

0,00
800,00
800,00

500,00
0,00
500,00

300,00
4.000,00
1.500,00
5.800,00

167,82
2.826,55
1.425,00
4.419,37

132,18
1.173,45
75,00
1.380,63

Total 10.1

34.600,00

16.792,07

17.807,93

Total 10

34.600,00

16.792,07

17.807,93

10.1.2- Marxa Nòrdica
Coordinació general (desplaçaments)
Circuït Català de Marxa Nòrdica
10.1.3- Raquetes de Neu
Coordinació general (desplaçaments)
Circuit de raquetes (subvenció directa a entitat organitzadora)
10.1.4- Alpinisme i Expedicions
Calendari alpinisme entitats
Estudi projecte 30 rutes
10.1.5- Descens de Barrancs
Coordinació general, representació, desplaçaments i material
GORGS
50 Barrancs
Jornades tècniques de barrancs
Goiates barranqueres
Reequipaments

10.1.6- Escalada
Coordinació general, representació, desplaçaments
Grup Cavall Bernat
Reequipament de vies
Trobada de les Pubilles Escaladores
Roca Nua
Dry Tooling festival
10.1.7- BTT (Bicicleta de Muntanya no competitiva)
Coordinació
Rodacamins (circuit promocional de bicicleta de muntanya)

10.1.8- Marxa Aquàtica
Activitats de Promoció
Circuit (subvenció directa a entitat organitzadora)
10.1.9- Campaments Adults
Subvenció directa a entitats organitzadores
Campament General de muntanya de la FEEC (subv. directa a entitats org.)
10.1.10- 100 Cims
Coordinació
Despeses trobada
Premis dels concurs fotogràfic i literari
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PRESSUPOST
2021

DESPESES
11- ÀREA DE LLEURE

Coordinació
Activitats infantils i juvenils
Campaments Infantil (subvenció directa a entitats org.)
Promoció marxes infantils (calendari)
Jornada de Treball

REAL

DIFERÈNCIA

Total 11

500,00
6.000,00
800,00
200,00
500,00
8.000,00

0,00
5.705,00
0,00
0,00
0,00
5.705,00

500,00
295,00
800,00
200,00
500,00
2.295,00

Total 12

700,00
300,00
1.000,00

0,00
300,00
300,00

700,00
0,00
700,00

Total 13

408.000,00
127.500,00
535.500,00

429.530,99
132.709,03
562.240,02

-21.530,99
-5.209,03
-26.740,02

Total 14

100.000,00
7.300,00
30.000,00
13.500,00
150.800,00

115.961,88
7.426,49
36.363,57
16.505,72
176.257,66

-15.961,88
-126,49
-6.363,57
-3.005,72
-25.457,66

5.168.612,00

4.762.139,28

12- ÀREA DE NATURA
Funcionament
Conveni Mountain Wilderness Catalunya

13- DESPESES DE PERSONAL
Sous
Seguretat Social

14- AMORTITZACIONS

Amortitzacions Obres a Refugis
Amortitzacions Estatge FEEC
Amortitzacions Informàtica
Altres Amortitzacions

TOTAL DESPESES PRESSUPOSTADES

DESPESES NO PRESSUPOSTADES
Dotació amortització respecte els béns vinculats amb subvencions de capital
per obres refugis
Impost Béns Immobles
Impost Activitats Economiques
Serveis Jurídics, Notaries i Registre Propietat
Subvencions a clubs no pressupostades
Despeses activitat a l'UFEC
Despeses manteniment cataleg biblioteques
Despeses extraordinàries impost assegurances
Despeses no pressupostades Marxa Aquàtica
Despeses no pressupostades Refugis
Despeses Entrepyr II
Despeses publicitat Vèrtex Intercanvis patrocinadors
Servei assegurança per reclamacions extrajudicials i multes
Exces Provisions subvencions anys anteriors
Indemnitzacions al personal
Pèrdues Fons Inversió
Altres despeses
Desp. Extraordinàries i regularitzacions

NO CONTEMPLAT
0,00

REAL

406.472,72
DIFERÈNCIA
-57.371,40

TOTAL DESPESES NO PRESSUPOSTADES

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

57.371,40
4.511,28
382,83
13.306,04
85.228,70
316,56
665,50
14,64
1.395,42
10.031,59
1.667,42
48.997,00
7.260,00
2.528,64
10.523,09
1.153,65
11.041,39
526,19
256.921,34

-256.921,34

TOTAL DESPESES

5.168.612,00

5.019.060,62

149.551,38
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-4.511,28
-382,83
-13.306,04
-85.228,70
-316,56
-665,50
-14,64
-1.395,42
-10.031,59
-1.667,42
-48.997,00
-7.260,00
-2.528,64
-10.523,09
-1.153,65
-11.041,39
-526,19
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RESULTATS 2021

ORDINARI

INGRESSOS
DESPESES ABANS
D'AMORTITZACIONS

TOTAL

5.278.531,73 5.278.531,73
4.842.802,96 4.842.802,96

RESULTATS PREVIS

435.728,77

435.728,77

DOTACIÓ AMORTITZACIÓ
PRESSUPOSTADA
(béns no vinculats amb subvencions
de capital)

176.257,66

176.257,66

RESULTATS COMPTABLES

259.471,11

259.471,11

RESUM PRESSUPOST
INGRESSOS
Total ingressos pressupostats
Total ingressos no pressupostats

DESPESES
1. ESTATGE FEEC
2. DESPESES LLICÈNCIES
3. ÀREA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL
4. ÀREA DE COMUNICACIÓ
5. ÀREA TÈCNICA
6. ÀREA DE FORMACIÓ
7. DIVISIONS TERRITORIALS
8. TEMES CULTURALS I ACTIVITATS SOCIALS
9. ÀREA DE TERRITORI
10. ÀREA D'EXCURSIONISME
11. ÀREA DE LLEURE
12. ÀREA DE NATURA
13. DESPESES DE PERSONAL
14. AMORTITZACIONS
15- NO PRESSUPOSTADES

PRESSUPOST
2021
5.168.612,00
0,00
5.168.612,00
PRESSUPOST
2021
46.500,00
2.861.200,00
218.650,00
326.100,00
455.100,00
264.700,00
148.590,00
34.500,00
83.372,00
34.600,00
8.000,00
1.000,00
535.500,00
150.800,00
0,00
5.168.612,00
Pressupost
2021

REAL
4.803.347,77
475.183,96
5.278.531,73

REAL
44.343,79
2.556.146,84
204.540,43
317.573,89
425.197,32
249.089,41
113.238,19
17.733,19
72.981,47
16.792,07
5.705,00
300,00
562.240,02
176.257,66
256.921,34
5.019.060,62

DIFERÈNCIA
365.264,23
-475.183,96
-109.919,73

DIFERÈNCIA
2.156,21
305.053,16
14.109,57
8.526,11
29.902,68
15.610,59
35.351,81
16.766,81
10.390,53
17.807,93
2.295,00
700,00
-26.740,02
-25.457,66
-256.921,34
149.551,38

Real 2021

TOTAL INGRESSOS 5.168.612,00 5.278.531,73
TOTAL DESPESES 5.168.612,00 5.019.060,62
0,00 259.471,11

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

119

Assemblea General Ordinària de la FEEC. Maig 2022

9. Resolució de les propostes de la Junta Directiva i del Consell
General
PROPOSTA DE LA JUNTA DIRECTIVA
Acord de col·laboració i correspondència mútua en matèria de refugis de muntanya entre
diferents federacions d’àmbit estatal.
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10. Resolució de les propostes de les entitats, presentades en
els terminis i les condicions de l’Article 52 dels Estatuts de la
FEEC i l’Article 60h del Decret 58/2010, de 4 de maig, de les
entitats catalanes
- No hi ha cap proposta d’entitat
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11. Torn obert de paraules
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DOCUMENTACIÓ ANNEXA

•

Circular 20/2022. Convocatòria i informació de l’Assemblea General Ordinària

•

Circular 25/2022. Convocatòria definitiva i informació de l’Assemblea General
Ordinària

•

Anunci Oficial de la convocatòria de l’Assemblea General Ordinària a l’Esportiu

•

Acta 2021/3 de l’Assemblea General Extraordinària celebrada a La Sènia
(Montsià) el 27 de novembre de 2021

•

Acta 2020/4 de l’Assemblea General Extraordinària celebrada a La Sènia
(Montsià) el 27 de novembre de 2021

•

Reglaments i normatives dels Òrgans Tècnics

•

Informe auditoria i memòria econòmica 2021

•

Proposta de la Junta Directiva

•

Organigrama funcional

•

Organigrama professional
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Circular núm. 20/2022

Convocatòria de l’Assemblea General Ordinària de la FEEC
En compliment de l’acord de la Junta Directiva de la FEEC del 21 d’abril de 2022, es convoca
a totes les entitats federades a l’Assemblea General Ordinària. Aquesta tindrà lloc al Saló
d'Actes de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Tarragona, carrer Enric d’Ossó número 1 de
Tarragona, el dissabte 28 de maig, a les 9:30 hores en primera convocatòria, i a les 10
hores en segona, organitzada pel Centre Excursionista Tarragona.
L’Assemblea es podrà seguir de forma presencial i de forma telemàtica. Els assistents
telemàticament no tindran dret a vot en l’apartat 6 de l’Assemblea en el que fa referència a la
ratificació de reglaments i normatives dels òrgans tècnics, ja que no està permès per llei.
En la circular de recordatori de l’Assemblea Ordinària conjuntament amb els documents que
acompanyaran a la convocatòria s’adjuntarà també l’enllaç per a que les entitats puguin
participar d’aquesta.
Ordre del dia
1. Obertura de l’Assemblea a càrrec del president de la FEEC.
2. Relació de les entitats presents amb dret a vot i nombre de vots possibles en funció
dels vots corresponents per entitat segons els socis declarats.
3. Designació de tres representants de les entitats per aprovar l’acta de l’Assemblea per
delegació.
4. Ratificació, si s'escau, de noves entitats i notificació de les baixes.
5. Ratificació, si s'escau, de càrrecs de la Junta Directiva.
6. Ratificació, si escau, dels reglaments i normatives dels òrgans tècnics
7. Aprovació de l’informe o memòria de les activitats de l'exercici vençut
8. Aprovació dels comptes anuals de l’exercici econòmic del 2021 i de l’estat de comptes
a 31 de desembre
9. Resolució de les propostes de la Junta Directiva i del Consell General.
10. Resolució de les propostes de les entitats presentades en els terminis i les condicions
de l’Article 52 dels Estatuts de la FEEC i l’Article 60 h) del Decret 58/2010, de 4 de
maig de les entitats esportives catalanes.
11.Torn obert de paraules.
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Condicions per a la presentació de propostes de les entitats

1. Forma:

Article 60 h) del Decret 58/2010, de 4 de maig de les entitats esportives catalanes:
“Resoldre les propostes que les entitats esportives afiliades vulguin presentar a
l’assemblea, sempre que tinguin el suport del 10% del total d’assembleistes i es
presentin per escrit dins del termini fixat pels estatuts.”

2. Termini:

Article 52 dels Estatuts de la FEEC:
“Fins a 15 dies abans de l’Assemblea els membres afiliats podran presentar les seves
propostes per escrit i es donaran a conèixer al web de la federació.”

Per tant, qualsevol proposta ha d’arribar a la seu de la FEEC, amb la forma i termini descrit
anteriorment, abans del 14 de maig.
Acreditació per a l’Assemblea General
Segons l'Article 57.1 del Decret 58/2010, l'Assemblea General està formada pels presidents o
representants acreditats de les entitats esportives afiliades.
Com a norma general, la representació recau en el president o la presidenta de l'entitat.
En situacions d'impossibilitat manifesta per exercir la representació en l’Assemblea, la pot
exercir el vicepresident o la vicepresidenta que, segons els estatuts vigents i degudament
inscrits en el registre de la Secretaria General de l'Esport, puguin ocupar aquesta
representació, i sempre que el seu nom consti degudament inscrit en l’esmentat registre.
En el cas de les seccions esportives, la representació recau en el representant legal de l'entitat
o el responsable de la secció, sempre que consti degudament inscrit en l’esmentat registre
d'entitats esportives de la Generalitat de Catalunya.
Per tant, només podran accedir i intervenir a la reunió de l’Assemblea General les persones
fefaentment acreditades d’aquesta manera.
Segons estableix el mateix article 57, les entitats que no estiguin inscrites i amb el mandat en
vigor s’han d’acreditar única i exclusivament presentant l’instrument notarial.
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Confirmació d’assistència i dinar posterior a l’Assemblea
El Centre Excursionista Tarragona, entitat organitzadora de l’Assemblea, ha fet una reserva al
restaurant de l’hotel Ciutat de Tarragona (Plaça Imperial Tarraco, 5, 43005, Tarragona. 977
250 999) un restaurant de la mateixa població per al dinar posterior.
La persona representant de l’entitat a l’Assemblea i els veguers estan convidats. Els
acompanyants també s’hi poden quedar. En aquest cas, el preu del cobert serà de 21 euros.
Existeix l’opció de menú vegetaria per aquell que vulgui demanar. Qui vulgui aquest menú
vegetarià ho haurà d’especificar quan es faci la petició del dinar.
Les reserves es poden fer fins dimecres 18 de maig trucant al 934 120 777 o per correu
electrònic a cristina.gomez@feec.cat.

Signat
digitalment per
45472102K
JORDI MERINO
(R: G58134081)
Data: 2022.04.28
18:27:45 +02'00'

Jordi Merino i Urbano
President
Barcelona, 28 d’abril de 2022
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Circular núm. 25/2022

Convocatòria de l’Assemblea General Ordinària de la FEEC
En compliment de l’acord de la Junta Directiva de la FEEC del 21 d’abril de 2022, es convoca
a totes les entitats federades a l’Assemblea General Ordinària. Aquesta tindrà lloc al Saló
d'Actes de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Tarragona, carrer Enric d’Ossó número 1 de
Tarragona, el dissabte 28 de maig, a les 9:30 hores en primera convocatòria, i a les 10
hores en segona, organitzada pel Centre Excursionista Tarragona.
L’Assemblea es podrà seguir de forma presencial i de forma telemàtica. Els assistents
telemàticament no tindran dret a vot en l’apartat 6 de l’Assemblea en el que fa referència a la
ratificació de reglaments i normatives dels òrgans tècnics, ja que no està permès per llei.
Amb aquesta circular s’envia l’ordre del dia definitiu, les instruccions per a l’acreditació i la
possible reserva del dinar posterior, que us recordem que teniu temps de formalitzar-la fins al
dimecres 18 de maig si voleu assistir-hi. També trobareu adjunta la memòria econòmica del
2021 amb l’informe de l’auditoria.
Ordre del dia
1. Obertura de l’Assemblea a càrrec del president de la FEEC.
2. Relació de les entitats presents amb dret a vot i nombre de vots possibles en funció
dels vots corresponents per entitat segons els socis declarats.
3. Designació de tres representants de les entitats per aprovar l’acta de l’Assemblea per
delegació.
4. Ratificació, si s'escau, de noves entitats i notificació de les baixes.
5. Ratificació, si s'escau, de càrrecs de la Junta Directiva.
6. Ratificació, si escau, dels reglaments i normatives dels òrgans tècnics
7. Aprovació de l’informe o memòria de les activitats de l'exercici vençut
8. Aprovació dels comptes anuals de l’exercici econòmic del 2021 i de l’estat de comptes
a 31 de desembre
9. Resolució de les propostes de la Junta Directiva i del Consell General.
10. Resolució de les propostes de les entitats presentades en els terminis i les condicions
de l’Article 52 dels Estatuts de la FEEC i l’Article 60 h) del Decret 58/2010, de 4 de
maig de les entitats esportives catalanes.
11.Torn obert de paraules.
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Acreditació per a l’Assemblea General
Segons l'Article 57.1 del Decret 58/2010, l'Assemblea General està formada pels presidents o
representants acreditats de les entitats esportives afiliades.
Com a norma general, la representació recau en el president o la presidenta de l'entitat.
En situacions d'impossibilitat manifesta per exercir la representació en l’Assemblea, la pot
exercir el vicepresident o la vicepresidenta que, segons els estatuts vigents i degudament
inscrits en el registre de la Secretaria General de l'Esport, puguin ocupar aquesta
representació, i sempre que el seu nom consti degudament inscrit en l’esmentat registre.
En el cas de les seccions esportives, la representació recau en el representant legal de l'entitat
o el responsable de la secció, sempre que consti degudament inscrit en l’esmentat registre
d'entitats esportives de la Generalitat de Catalunya.
Per tant, només podran accedir i intervenir a la reunió de l’Assemblea General les persones
fefaentment acreditades d’aquesta manera.
Segons estableix el mateix article 57, les entitats que no estiguin inscrites i amb el mandat en
vigor s’han d’acreditar única i exclusivament presentant l’instrument notarial.
En cas que l’assistència a l’Assemblea sigui de forma telemàtica els assistents s’hauran
d’acreditar prèviament de (8h a 9:45h) a la sala d’espera entrant en aquest LINK.
Es demana que els assistents es quedin a l’espera i no marxin fins al moment de ser acreditats.
Després s’enviarà un SMS personalitzat per a que únicament les persones acreditades tinguin
accés a l’assemblea.
Confirmació d’assistència i dinar posterior a l’Assemblea
El Centre Excursionista Tarragona, entitat organitzadora de l’Assemblea, ha fet una reserva al
restaurant de l’hotel Ciutat de Tarragona (Plaça Imperial Tarraco, 5, 43005, Tarragona. 977
250 999) un restaurant de la mateixa població per al dinar posterior.
La persona representant de l’entitat a l’Assemblea i els veguers estan convidats. Els
acompanyants també s’hi poden quedar. En aquest cas, el preu del cobert serà de 21 euros.
Existeix l’opció de menú vegetaria per aquell que vulgui demanar. Qui vulgui aquest menú
vegetarià ho haurà d’especificar quan es faci la petició del dinar.
Les reserves s’ha de fer a través del gestor d’inscripcions de la FEEC entrant en el següent
enllaç. INSCRIPCIÓ ASSISTÈNCIA I DINAR ASSEMBLEA
.
Signat digitalment
per 45472102K
JORDI MERINO (R:
G58134081)
Data: 2022.05.16
20:19:38 +02'00'

Jordi Merino i Urbano
President
Barcelona, 16 de maig de 2022
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‘PITCH & PUTT’

ANUNCIS OFICIALS

Oriol Mas, campió de la XV edició
de l’Open Internacional Catalunya
El cap de setmana passat es va
jugar la XV edició de l’Open Internacional Catalunya al Golf
Lloret Pitch & Putt de Lloret de
Mar amb 144 participants de diferents nacionalitats; irlandesos, holandesos, andorrans, gallecs, noruecs, britànics, bascos,
francesos, suïssos i catalans.
El millor resultat dels primers 18 forats el van fer els catalans Daniel Gimenez i Amador
Rodríguez amb 5 cops sota par,
Rodríguez va ser el millor sènior
i la Mª Àngels Taulats, va firmar
la millor targeta femenina amb
56 cops. El millor resultat de la
segona volta va ser el de l’Oriol
Mas que va fer una espectacular
targeta de 10 cops sota par, seguit
del Joel Girbau amb 3 cops més,
els gallecs Jorge Rodríguez i Manuel Santiago van ser els millors
sèniors dels segons 18 forats i de
la taula de les fèmines la millor va
ser l’irlandesa Mary Murray amb
1 cops sobre par. Pel que fa a la
classificació general un cop jugats els primers 36 forats el líder

FEEC

Convocatòria d’Assemblea General
Ordinària de la Federació d’Entitats
Excursionistes de Catalunya
En compliment de l’acord de la Junta Directiva de la FEEC
del 21 d’abril de 2022, es convoca a totes les entitats federades a l’Assemblea General Ordinària. Aquesta tindrà
lloc al Saló d’Actes de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tarragona, carrer Enric d’Ossó número 1 de Tarragona, el
dissabte 28 de maig, a les 9:30 hores en primera convocatòria, i a les 10 hores en segona, organitzada pel Centre
Excursionista Tarragona.
ORDRE DEL DIA

era Mas amb 94 cops. Amador
Rodríguez liderava la classificació sènior amb 104 cops i la
Marta Cucurull la líder femenina
amb 117 cops acumulats.
Encara faltaven per jugar els
últims 18 forats, Mas duia una

MOTONÀUTICA

avantatge de 7 cops sobre els
seus perseguidors, però encara
no hi havia res decidit per que el
nivell de joc era altíssim. L’Oriol
Mas, vigent campió de l’Open de
Catalunya del 2021, no va fallar i
es va tornar a proclamar Campió

de l’Open Catalunya per segona
vegada consecutiva.
El campió de la classificació
sènior va ser l’Amador Rodríguez i la guanyadora femenina
va ser la jugadora local Mª Encarnación Robledo.

BITLLES CATALANES

1. Obertura de l’Assemblea a càrrec del president de la FEEC.
2. Relació de les entitats presents amb dret a vot i nombre de vots
possibles en funció dels vots corresponents per entitat segons els
socis declarats.
3. Designació de tres representants de les entitats per aprovar l’acta
de l’Assemblea per delegació.
4. Ratificació, si s’escau, de noves entitats i notificació de les baixes.
5. Ratificació, si s’escau, de càrrecs de la Junta Directiva.
6. Ratificació, si escau, dels reglaments i normatives dels òrgans
tècnics
7. Aprovació de l’informe o memòria de les activitats de l’exercici
vençut
8. Aprovació dels comptes anuals de l’exercici econòmic del 2021
i de l’estat de comptes a 31 de desembre
9. Resolució de les propostes de la Junta Directiva i del Consell
General.
10. Resolució de les propostes de les entitats presentades en els
terminis i les condicions de l’Article 52 dels Estatuts de la FEEC
i l’Article 60 h) del Decret 58/2010, de 4 de maig de les entitats
esportives catalanes.
10. Torn obert de paraules.
Jordi Merino i Urbano
PRESIDENT
Barcelona, 28 d’abril de 2022

FEDERACIÓ AÈRIA CATALANA

Convocatòria d’Assemblea General
Ordinària 2022

M. MALLAFRÉ

El Sr. Alfred Sánchez Chacón, com a President de la Federació Aèria Catalana, mitjançant l’acord adoptat per la
Junta Directiva, té el plaer de convocar-lo, de conformitat
amb l’art. 59 dels estatuts de la Federació Aèria Catalana, a
l’Assemblea General Ordinària d’aquesta Federació, que
tindrà lloc el dia 26 de maig a les 18:00 hores en primera
convocatòria i a les 18:30 hores en segona convocatòria,
a la sala Fòrum B de l’Hotel Ciutat de Martorell, ubicat a
l’Av. Pau Claris s/n. Martorell, amb el següent:

Arrenca el campionat Cinquena jornada
de Catalunya de
dels circuits
motos aquàtiques
individuals
Aquest dissabte començarà
el Campionat de Catalunya
de Motos Aquàtiques 2022,
modalitat de circuit, al Canal
Olímpic de Castelldefels, sota
l’organització de la Federació
Catalana de Motonàutica.
La temporada comença sense favorits a cap de les categories.
Tota vegada que el guanyador de
la classe F4 de l’any 2021, Lluís
Montalà, ha de canviar reglamentàriament de categoria. Per

la seva banda, el campió 2021 de
la categoria GP3, Lucas Oliver,
no participarà a aquesta cursa
i tot resta obert per a la classe
GP1, a la que poden participar
les motos més preparades mecànicament.
El campionat de Catalunya
és el degà de la moto aquàtica
espanyola, ja que es disputa
des de l’any 1990, un any abans
que es disputés la primera cursa del Campionat d’Espanya.

Excelents puntuacions en la
5a jornada dels circuits individuals, on s’han aconseguit 8
partides perfectes de 90 punts.
Les millors jugadores en
les diferents classificacions femenines són Milagros Prieto
(Igualada), en categoria sènior,
mentre que en categoria sub
25 és Abril Asensio (Ponts),
qui encapçala la classificació.
Carla Muntada (Olius), Lai Riu
(Fartucs Bitlles), i Noa Viladrich

(Olius), són líders de les categories infantil, alevina i benjamina
respectivament.
En homes, els jugadors del
C.B. Olius dominen totes les
classificacions: Koen Balcaen
és el líder de la categoria sènior
i Pol Viladrich és primer en Sub
25. En les categories més joves,
els líders són Abel Viladrich en
infantil, Bernat Puigpinós en
alevina i Ramon Vilaseca en categoria benjamina.

ORDRE DEL DIA
1. Informe del President.
2. Nomenament de dos interventors entre els membres assistents
de l’Assemblea que, si s’escau, aprovaran i signaran l’acta, conjuntament amb el President i el Secretari de la Federació.
3. Aprovació de l’Estat de comptes. Liquidació de l’exercici econòmic 2021, amb el tancament de balanç i el compte de resultats.
4. Aprovació del pressupost econòmic per a l’exercici 2022.
5. Aprovació de la quota federativa i de les quotes de les Llicències
2022.
6. Aprovació de la memòria de les activitats del 2021.
7. Aprovació del Calendari Esportiu Oficial 2021-2022 (octubre –
octubre)
8. Aprovació Reglament de Parapent
9. Propostes presentades per assembleistes en temps i forma.
10. Torn obert de paraules.
Alfred Sánchez Chacón
PRESIDENT
Barcelona, a 25 d’abril de 2022
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ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA
27 de novembre de 2021
ACTA NÚM 2021/3
La Sénia
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ACTA NÚM. 2021/3 CORRESPONENT A L’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA
DE LA FEDERACIÓ D’ENTITATS EXCURSIONISTES DE CATALUNNYA CELEBRADA DE
FORMA PRESENCIAL I TELEMÀTICA EL DISSABTE DIA 27 DE NOVEMBRE DE 2021
AL CENTRE OBRER DE LA SÉNIA A CÀRREC DEL CENTRE EXCURSIONISTA
REFALGARÍ.
ASSISTENTS:
PRESENCIALS DE LA JUNTA DIRECTIVA:
1 Sr. Jordi Merino i Urbano
President
2 Sr. Josep Casanovas i Redondo
Vicepresident primer - Cap de l’Àrea de Territori
3 Sr. Joan Huertos i Ferrer
Vicepresident tercer
Cap de l’Àrea d’Excursionisme
4 Sra. Carme Delgado i Canalejo
Secretària
5 Sr. Josep D. Balaguero i Bernaus
Tresorer
6 Sra. Meritxell Soler i Val
Vocal - Àrea esportiva
7 Sr. Carles Xavier Pons i Pérez
Vocal - Co cap de l’Àrea d’Entitats
8 Sr. Francesc Francès i Àvila
Vocal - Co cap de l’Àrea d’Entitats
9 Sr. Josep Maria Silvestre i Casas
Vocal - Cap de l’Àrea de Seguretat
10 Sr. Ramón Rodríguez i Contreras
Vocal - Cap de l’Àrea Inclusiva i Social
11 Sr. Jordi Magrinyà i Guell
Vocal - Cap de l’Àrea de Formació
PRESENCIALS DE COL·LABORADORS DE LA JUNTA DIRECTIVA:
1 Sr. Ramón Tornero i Masip
Àrea de Territori - Refugis
2 Sr. Agustí Castellví i Herrero
Àrea d’Entitats
3 Sra. Marta Anglès i Folch
Vocalia de famílies, Joventut i infantils
4 Sr. Silvano Bendinelli i Beni
Àrea de Territori - Marxa Nòrdica
VIA TELEMÀTICA DE LA JUNTA DIRECTIVA i COL·LABORADORS:
1 Sr. Ferran Latorre i Torres
Vocal - Director Tècnic
2 Sr. Marià Morera i Casas
Col·laborador - Àrea de Territori - Senders
3 Sr. Miquel Fernàndez i Azkonegui
Vicepresident segon
Cap de l’Àrea Administrativa i de Noves
Tecnologies
4 Sr. Josep Pérez i Lluch
Col·laborador - Àrea d’Entitats - Cultura Excta.
5 Gil Erra i Gil
Vocal - Cap de l’Àrea de Natura
REPRESENTANTS TERRITORIALS - VEGUER/A:
1 Sr. Joan Mitjavila i Abella
Veguer de la Regió V
2 Sr. Josep Coucelo i Adalid
Veguer de la Regió II
3 Sr. Quim Pla i Oliva
Veguer de la Regió VI
ALTRES ASSISTENTS:
1 Sr. Xavier Gràcia i Valentí
2 Sr. Juan Manuel Abia Gurtubay
3 Sr. Quim Pons i Casadesús

Secretari General de la FEEC
Advocat - Serveis jurídics de la FEEC
Director de Comunicació
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Sr. Xavier Aranda

Responsable sistemes informàtics de la FEEC

A les 10:00 del matí del dissabte, sota la presidència d’en Jordi Merino i Urbano i actuant com
a secretària Carme Delgado i Canalejo, té lloc l’inici de l’Assemblea General Extraordinària de
la FEEC.

ORDRE DEL DIA:
1. Obertura de l’Assemblea a càrrec del president de la FEEC.
2. Relació de les entitats presents amb dret a vot i nombre de vots possibles en funció dels
vots corresponents per entitat segons socis declarats.
3. Designació de tres representants de les entitats per aprovar l’acta de l’Assemblea per
delegació.
4. Ratificació, si s’escau, de noves entitats i notificació de les baixes.
5. Ratificació, si s’escau, de càrrecs de la Junta Directiva.
6. Ratificació, si s’escau, dels reglaments i normatives dels òrgans tècnics
7. Informe de Presidència i de les àrees de la Junta Directiva.
8. Aprovació del pla general d’actuació anual i el calendari esportiu oficial.
9. a) Exposició i aprovació, si s’escau, del pressupost per a l’exercici 2022 i de la
corresponent quota federativa ordinària.
9. b) Informació de les llicències federatives i aprovació del seu preu.
10. Resolució de les propostes de la Junta Directiva i del Consell General.
11. Resolució de les propostes de les entitats, presentades en els terminis i les condicions de
l’Article 52 dels Estatuts de la FEEC i l’Article 60.h del Decret 58/2010, de 4 de maig, de les
entitats esportives catalanes.
12. Torn obert de paraules.
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Benvinguda,
En primer lloc el president de la FEEC, en Jordi Merino, dona la paraula al President del
Centre Excta. Refalgarí en Victor M. Reverter i Querol, que donà les gràcies a la FEEC per
organitzar l’assemblea i a totes les entitats i persones que han col·laborat.
Agraïment que també arriba per part de l’alcalde en José Ramon Bellaubí i Caballer, que
intervé a l’assemblea després d’en Victor Reverter.
1.- Obertura de l’Assemblea a càrrec del president de la FEEC.
S’explica que hi hauran dues Assemblees, la gravació de la mateixa, i l’ordre del dia.
Tots els assistents tenen el dossier en forma digital a la tauleta que s’ha proporcionat i
s’explica que aquets també està penjat a l’Àrea Privada del web de la FEEC.
2. Relació de les entitats presents amb dret a vot i nombre de vots possibles en funció
dels vots corresponents per entitat segons socis declarats.
ENTITATS PRESENTS AMB DRET A VOT:
Nom entitat / club
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

AGRUP. CIENTÍFICO-EXCTA. MATARÓ
AGRUP. EXCTA. ALCANAR
ASS. ALUMN. EX ALUMN. ESCOLA TREBALL (SE) - AAEET
ASS. D'AMICS DE LES MUNTANYES DE PRADES
CABIROLS, ASS. EXCTA. DE ROSES
CENTRE ESPELEOLÒGIC ALPÍ VALLESÀ
CENTRE EXCTA. D'ABRERA
CENTRE EXCTA. ESQUIROL
CENTRE EXCTA. LA XIRUCA FORADADA
CENTRE EXCTA. REFALGARÍ
CENTRE EXCTA. TARADELL
CLUB CENTRE EXCTA. LA FORADADA
CLUB EXCTA. ARÍTJOL
CLUB EXCTA. DE GRÀCIA
CLUB EXCTA. MADTEAM
CLUB EXCTA. PICA D'ESTATS
CLUB EXCTA. REDDIS
TRAIL ROQUETES ASS. ESPORTIVA I CULTURAL
UNIÓ EXCTA. DE CATALUNYA DE GRÀCIA
UNIÓ EXCTA. VIC
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Socis

Vots

217
142
190
65
86
65
90
348
237
195
610
165
256
955
4.419
432
290
100
455
1.027

3
2
3
2
2
2
2
4
3
3
6
3
3
8
20
4
3
2
5
8

ENTITATS PRESENCIALS AMB VOT
TOTAL DE VOTS

20
88

ENTITATS PRESENTS SENSE DRET A VOT:
Nom entitat / club
1
2
3
4
5

Club Alpí Palamós
Centre Excursionista Ulldecona
Club Esportiu Montaspre
Unió Excursionista de Catalunya Tortosa.
Unió Excursionista de Catalunya Agrupació Esportiva d’Alpinisme i Esquí

ENTITATS PRESENTS TELEMÀTICAMENT SENSE DRET A VOT:
Nom entitat / club
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Club Muntanyenc Sant Cugat
Unió Excta. Sabadell
Associació Excta. Lillet
Agrupació Excta Talaia
Club Muntanyenc l'Hospitalet
Club Excta. Vinyols
Club Excta. Ripoll
Centre Excta. de Catalunya
Associació la Massa Centre de Cultura Vilassarenc (S.E.)

3.- Designació de tres representants de les entitats per aprovar l’acta de l’Assemblea
per delegació.
1
2
3

Sr. Agustí Castellvi i Herrero
Sr. Toni Cruanyes i Bornay
Sr. Josep Francisco Lloret i Moreno

Club Excursionista Madteam
Agrupació Cientifico- Excursionista de Mataró
Club Excursionista de Gràcia

4.- Ratificació, si s’escau, de noves entitats i notificació de les baixes.
ALTES
Associació Esportiva Running Vigia de Santa Coloma de Gramenet -Barcelonès de la Regió I.
Club Natació Almenar d’Almenar - Segrià de la Regió III.
Club esportiu Portbou de Portbou - Alt Empordà de la Regió II.
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Club Excursionista Olivella el Margalló d’Olivella - Garraf de la Regió III.
Club Esportiu Climbing Team Segle XXI de Barcelona - Barcelonès de la Regió I.
Grup Excta.de L’Ametlla (GEA) de l’Ametlla del Vallès - Vallès Oriental de la Regió I - Vallès.
(afiliat provisionalment)
BAIXES
Associació Excursionista Los Peus Llagats d’El Molar - El Priorat de la Regió IV.
Les altes i baixes d’entitats queden RATIFICADES per unanimitat sense cap objecció.

5.- Ratificació, si s’escau, de càrrecs de la Junta Directiva de la FEEC.
President: Sr. Jordi Merino i Urbano
Vicepresident primer: Sr. Josep Casanovas i Redondo
Vicepresident segon: Sr. Miquel Fernández i Azconegui
Vicepresident tercer: Sr. Joan Huertos i Ferrer
Secretària: Sra. Carme Delgado i Canalejo
Tresorer: Sr. Josep D. Balagueró i Bernaus
Director Tècnic Esportiu: Sr. Ferran Latorre i Torres

Vocals de la Junta Directiva:
Sra. Marina Simó i Salinas
Sra. Meritxell Soler i Val
Sra. Judit Franch i Pons
Sr. Gil Erra i Gil
Sr. Antoni Massagué i Palau
Sr. Jordi Magrinyà i Güell
Sr. Carles Xavier Pons i Pérez
Sr. Josep Maria Silvestre i Casas
Sr. Francesc Francès i Àvila
Sr. Ramón Rodríguez i Contreras

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

Col·laboradors de la Junta Directiva:
Sr. Marcial Alemán i Ventura
Sr. Antoni Ricart i Serena
Sr. Silvano Bendinelli i Beni
Sr. Mariano Morera i Casas
Sr. Ramon Tornero i Masip
Sr. Josep Pérez i Lluch
Sr. Agustí Castellví i Herrero
Sr. Ramon Regí i Pujals
Sr. Quino Hernández i Martin
Sr. Josep Massana i Massana
Sr. Iñigo Luis Soteras Martínez
Sra. Marta Anglès i Folch
Sra. Marta Pla i Bagaria
Sr. Josep Paytubí i Tubau
Sr. Paco Sánchez i Fernández
Sra. Laura Piferrer i Fernádez
Sr. Carles Capellas Cabanes
La Junta Directiva queda RATIFICADA per unanimitat sense cap objecció.

6 Ratificació, si s’escau, dels reglaments i normatives dels òrgans tècnics
1.- Reglament de Marxa Nòrdica.
2.- Reglament del Comitè Arbitral.
3.- Reglament de Curses per Muntanya.
4.- Reglament d’Escalada Esportiva.
5.- Reglament de competicions de Barrancs i Engorjats.
6.- Reglament de Marxes Tècniques i de Regularitat.
7.- Reglament de Competicions de Raids d’Esports de Muntanya.
8.- Reglament de Competicions de Raquetes de Neu.
9.- Reglament d’Esquí de Muntanya.
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Tots aquests reglaments s’han enviat prèviament conjuntament amb la resta de documentació
de l’assemblea a totes les entitats i clubs.
S’APROVA la ratificació dels mateixos.
7. Informe de Presidència i de les àrees de la Junta Directiva
El president de la FEEC, en Jordi Merino, comenta la situació econòmica per part de
Generalitat i més concretament per part de la Secretaria General de l’Esport i l’Activitat Física
(SGEAF) pel que fa a les subvencions.
El dia anterior va haver-hi una reunió de presidents i consells esportius on es va explicar que
la subvenció del 2021 no està resolta ni pagada.
Aquesta situació fa que les federacions comencin a prendre mesures per poder tenir més
recursos del govern, ja que la UFEC té una pòlissa que està sobrepassada i no podem rebre
ajuts. Des de la Generalitat s’han retallat un 40% les subvencions en l’esport federat i això fa
que s’estigui molt lluny del que es va prometre en el seu moment.
Les accions a dur a terme seran cartes al govern, campanyes de comunicació i actes
reivindicatius.
En Jordi Merino parla també dels possibles JJOO d’hivern anomenats Pirineus - Barcelona de
l’any 2030. De moment no hi ha informació del projecte per poder valorar. En el seu moment
es valorarà i es portarà a l’assemblea corresponent.
En Jordi Merino assegura que quan la FEEC tingui informació concreta dels que es vol fer ho
transmetrà als clubs, entitats i federats i que es portarà a assemblea quin paper ha de fer la
FEEC. De moment si no ho ha informació la FEEC no es posicionarà ni a favor ni en contra
dels Jocs i esperarà tenir la informació necessària i que siguin les entitats que decideixin quin
paper ha de jugar la FEEC.
7.1. Àrea d’Entitats, a càrrec d’en Carles Xavier Pons i d’en Francesc Francès.
Es presenten el en Francesc Francès (CoCap de l’Àrea d’Entitats) i na Marta Anglès (Vocal
d’Infància, Joventut i Família), a més a més de l’Agustí Castellví i en Josep Pérez, com a
col·laboradors de l’àrea, que juntament amb en Carles Xavier Pons (CoCap de l’Àrea)
portaran aquesta Àrea d’Entitats.
Des de l’Àrea d’Entitats s’explica que ha estat un any complicat però que continuem treballant
en:
•
•
•
•
•
•
•

Es continua donat suport a les biblioteques amb 62 entitats participants.
A l’Àrea Privada es pot consultar tota la informació d’interès de les entitats.
Es continua assistint a reunions de vegueries.
Es parla dels recursos per les entitats.
Les entitats poden demanar l’exposició “100 anys sent FEEC”.
Es parla del nou gestor d’incidències, consultes i queixes per ser més àgils.
Es farà un manual de funcionament per les entitats.
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Na Marta Anglès es presenta i explica el seu projecte dins de l’àmbit d’infància joventut i
famílies.
Es comenta que s’ha fet una enquesta (ja es passarà informació amb els resultats).
PREGUNTA:
En Jordi Ribé de la UEC de Gràcia comenta que veu un problema amb la iniciació pel que fa a
la formació federativa. Se’ls demana massa formació i no tenen titulació, estan desprotegits.
Es pot ampliar la informació de l’àrea d’entitats al dossier de l’assemblea.
7.2. Àrea d’Excursionisme, a càrrec d’en Joan Huertos.
Continuarem creant circuits de les següents disciplines:
• Caminades de Resistència.
• Marxa Nòrdica.
• Raquetes de neu.
• Marxa Aquàtica.
• Rodacamins (BTT).
Sí que hi haurà novetats en les següents disciplines:
• Escalada.
• Descens de barrancs.
• Campaments d’adults.
• 100 cims.
Es vol fer un gestor activitats per fer reserves d’activitats regulades per Parc Natural o
ajuntaments. Ja hi ha algunes propostes.
Proposta del “Repte d’entitats”:
En Joan Huertos explica en que consistirà aquest nou repte. Sens dubte, el projecte més
ambiciós que es proposen de cara a l’any vinent.
Es tracta de promocionar les disciplines, no competitives; d’Alpinisme, Esquí de Muntanya i
BTT, i ho volen fer dins de les entitats, amb la voluntat de promocionar la pràctica de
l’alpinisme, l’esquí de muntanya i la bicicleta tot terreny, o sigui, l’excursionisme en alguna de
les seves disciplines.
Des de la FEEC proposen aquest repte als membres de les entitats excursionistes que
conformen la Federació. No és una activitat competitiva, si bé és cert que pretenen crear entre
els equips que hi participin una competència sana que els animi i motivi a superar els reptes
que anirem proposant.
PREGUNTES:
En Josep Lloret (Club Excta. de Gràcia) comenta si serà a la tardor del 2022.
Se li respon que encara no hi ha reglament i s’haurà d’aprovar a l’assemblea.
En Lluis Santanach (Unió Excta. de Vic), demana que sigui sostenible i no representi pressió
per al medi ambient.
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Se li respon que nosaltres soms els primers en vetllar en aquest àmbit, sense cap mena de
dubte.
Es pot ampliar la informació de l’àrea d’excursionisme al dossier de l’assemblea.

7.3. Àrea Inclusiva, a càrrec d’en Ramón Rodríguez
En Ramón Rodríguez es presenta com a nou membre de la Junta Directiva.
Proposta d’activitats per al 2022:
Presentació de l’àrea i els objectius generals a totes les Vegueries de la FEEC i als clubs que
les formen. Explica que com a referència de l’evolució de l’esport a la diversitat de capacitats
tenim tres estadis:
• Passat: L’exclusió total de qualsevol pràctica esportiva o social d’aquests col·lectius.
• Present: La segregació amb l'adaptació de la pràctica esportiva com a eina de rehabilitació i
adaptació de diferents competicions per acollir esportistes amb discapacitat. Neixen diferents
federacions amb una regulació adaptada.
• Futur: Inclusió i integració. L’esport adaptat no és el mateix que esport inclusiu i és per això
que, sense desmerèixer el treball realitzat fins ara, s’ha de caminar cap a un esport més
susceptible d’acceptar modificacions per possibilitar la participació de les persones amb
discapacitats físiques, psíquiques o sensorials.
L’esport inclusiu és el que practiquen conjuntament persones amb i sense discapacitat.
Punts de treball generals:
• Excursionisme i muntanya inclusiu
• Dona i muntanya
• Competició i formació
• Investigació
• Instal·lacions esportives, refugis
PREGUNTA:
Na Nuria Macià (U. Excta. de Vic) pregunta si es treballarà amb col·lectius vulnerables.
Se li respon que primer s’han de visualitzar les necessitats que hi ha al territori.
Es pot ampliar la informació de l’àrea inclusiva i social al dossier de l’assemblea.
7.4. Àrea de Natura, a càrrec d’en Gil Erra (telemàtic).
En Gil Erra es presenta com a nou membre de la Junta Directiva.
Explica el seu projecte:
•
•

Tallers a les escoles.
Impulsar la subvenció verda per a entitats.
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•

Convenis amb agents Rurals. El dia 10 es farà una prova pilot per fer un seguiment de
plagues.

Altres objectius per al 2022
•
•
•
•
•
•
•

Crear continguts per al web de la FEEC de natura i estructurar-los segons temàtiques.
Elaboració d’un mapa de regulacions a la muntanya visitable des del web.
Continuar amb la difusió del conte “En Pui, el pollet de gall fer, té un missatge per a
tu”.
Continuar amb les campanyes dels decàlegs de: "El bon... ": el bon escalador, el bon
barranquista, el bon excursionista...etc.
Continuar amb les vinyetes de la Revista Vèrtex sobre aspectes a sensibilitzar en el
Medi Ambient.
Realitzar i promoure campanyes de neteja a diferents indrets del Principat. Com a
mínim una a l'any.
Seguir amb el Segell Sostenible Petjada Verda - FEEC fins al maig de 2022. A
continuació, intentar impulsar millores de creixement. Aquest segell està pensat per a
aquells esdeveniments a la natura que no es conformin en minimitzar el seu impacte,
sinó que lluitin per deixar un impacte positiu a la natura i als seus participants.

Es pot ampliar la informació de l’àrea de natura al dossier de l’assemblea.
7.5. Àrea de Seguretat, a càrrec de Josep Maria Silvestre.
En Josep Maria Silvestre comença explicant com està estructurada la nova àrea:
Comitè de Seguretat:
Marina Simó
Francesc Sanahuja
Fermí Bernardo
Xavier Sánchez
Marcial Alemán

Coordinadora
Responsable de l’observatori d’accidents.
Responsable de formacions de seguretat i divulgació
Noves tecnologies de la seguretat
Activitats competitives

Comitè de Salut i Benestar:
Iñigo Soteras
Laura Robles
Carme Delgado

Coordinador
Divulgació
Col·laboradora

Comitè de seguretat:
• Jornades de seguretat hivernal.
• Dia 1: Nivologia i recerca de víctimes d’allaus.
• Dia 2: Atencions a una víctima d’allaus.
• Segona Jornada de seguretat i prevenció a la muntanya. Com hem d’organitzar les activitats
i què s’ha de tenir en compte abans, durant i després de l’activitat.
• Campanyes per cada època de l’any o campanyes concretes sobre les diferències entre
anar a muntanya a la primavera, estiu, tardor o hivern.
• Observatori d’accidents.
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Recollir dades per poder fer un estudi objectiu tant de les causes com dels perfils dels
accidentats, tipus de terreny, èpoques de l’any, etc.
• Organització de la Seguretat de la Flama del Canigó.
• Vídeos divulgatius de la seguretat UIAA.
• Eines que ens poden ajudar a la planificació de les activitats.
• Fitxes de riscos per les diferents activitats de muntanya.
• Fitxa d’activitats.
• Protocols d’actuació en cas d’accident.
Comitè de Salut i Benestar:
• Articles a la revista Vèrtex.
• Jornades de Socorrisme a la Muntanya (què hem de fer quan el rescat pot tardar hores en
arribar).
• Jornada diabètics i muntanya. Beneficis de l’activitat de muntanya i com desenvolupar-la per
no tenir problemes.
• Campanya sobre com han de ser les farmacioles i el perquè.
• Jornades de promoció de Suport Vital Bàsic, desfibril·lador, acompanyat de campanyes de
sensibilització de la necessitat de que hi hagi DEA a les entitats per les seves activitats.
• Vídeos divulgatius de Salut UIAA (International Climbing and Mountaineering Federation).
S’explica el projecte de la Via Pirinenca per al juny del 2022.
PREGUNTA:
En Jordi Magrinyà (AAEET de Valls) comenta que es podria reutilitzar el material emprat a
Llum i Llibertat per a la via Pirinenca.
Se li respon que així es tenia previst amb els farells.
Es pot ampliar la informació de l’àrea de seguretat al dossier de l’assemblea.

7.6. Àrea de Territori, a càrrec d’en Josep Casanovas.
Comitè de Refugis:
Nou equipament a l’Albiol durant el primer semestre de l’any 2022. S’inaugurarà l’alberg
excursionista de l’Albiol. És un edifici nou situat a l’entrada del poble de l’Albiol (Baix Camp),
en l’entorn natural de les Muntanyes de Prades. 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 habitacions i dos lavabos i dutxes grans comuns. Té un total de 46 places
dividides en 8 habitacions. En la planta baixa, connectat amb l’alberg però amb una entrada
independent hi ha un habitatge pels responsables del refugi.
Amb aquest ja seran 14 els refugis de la FEEC.
ENTREPYR II
Després de la posada en marxa a finals de l’estiu de 2021 del projecte ENTREPYR,
encapçalat per una potent web que aglutina en aquests moments 66 refugis d’ambdós
vessants dels Pirineus i de 9 institucions diferents, l’any 2022 ha de ser el de la posada en
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marxa efectiva del web i la central de reserves conjunta, amb totes les funcionalitats a ple
rendiment. De manera paral·lela, durant el 2022 ha de néixer l’Associació ENTREPYR,
l’organisme que reuneix no només els socis i associats del projecte, sinó també altres gestors
i entitats públiques i privades relacionades directament amb els refugis de muntanya, i que ha
de ser la base des de la qual sorgeixin debats, acords, nous reptes i camins en l’àmbit dels
refugis de muntanya dels Pirineus. Recordar que els socis del projecte ENTREPYR, que
també ho seran de l’Associació en un primer moment són els següents: FEEC, Federació
Aragonesa de Muntanyisme, Federació Francesa de Clubs Alpins i de Muntanya (FFCAM),
Conselh Generau d’Aran, Centre Excursionista de Catalunya, Parc Nacional dels Pirineus,
Govern d’Aragó i Govern d’Andorra.
Participació en la comissió sobre refugis de muntanya liderada pel Consell Català de l’Esport.
Projectes:
• Finalitzar la tasca de potabilització d’aigua als refugis guardats.
• Tasques de promoció, manteniment i coordinació amb els guardes.
• Fomentar la comunicació amb les entitats FEEC que gestionen refugis.
Inversions
A l’espera que el Departament de Territori ens atorgui la subvenció demanada per millorar els
refugis de Sant Jordi i Estasen, en el marc de les subvencions en espais naturals protegits,
les actuacions a desenvolupar al llarg de l’any 2022 mitjançant aquesta subvenció serien les
següents:
• Sant Jordi: Construcció d’un magatzem annex prefabricat de fusta.
• Lluís Estasen: Arranjament complert de la teulada.
D’altra banda, de cara l’any 2022 segurament s’hauran d’abordar també les següents
inversions:
• Certascan: Protegir la fossa sèptica, incorporar un separador de greixos i millorar el
drenatge. Aprofitar l’actuació per instal·lar una bomba d’aigua que permetrà millorar la
captació d’aigua (el refugi sol tenir problemes d’abastiment d’aigua si durant l’estiu no plou).
• Serra d’Ensija: Instal·lar una nova fossa sèptica. Aprofitar l’actuació per a canviar la fusteria
de les finestres de la primera planta (habitacions).
• Sant Jordi: Millora en la captació de l’aigua, aprofitant que es farà l’ampliació del nou mòdul
del magatzem.
• Morera de Montsant: Canviar l’aire condicionat i la balconera.
Comitè de Senders:
Es continuarà amb la Celebració de les IV Jornades Nacionals de Senderisme La Vall d’en
Bas (Garrotxa) amb data a determinar, però que podíem ser cap al maig 2022.
La IX Trobada Senderista Transfronterera dels Pirineus, a la portella Blanca d’Andorra (2.517
m) i organitzada per la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) i el Comitè
Departamental dels Pirineus Orientals de la Federació Francesa de Senderisme (FFRP), serà
el diumenge 4 de setembre 2022.
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Projectes:
•
•
•
•
•
•
•

Inauguració de la modificació del GR® 92 en el tram de les Terres de l’Ebre.
Publicació de la guia Senderisme a Catalunya (Volum II)”.
Fitxes de senderisme a la revista Vèrtex.
Col·laboració amb la Xarxa de Parcs de la Diputació de Barcelona.
Incloure els senders homologats en el cens d’equipaments esportius del CCE.
Creació i participació en la Comissió sobre senders homologats.
Participació al Comitè Estatal de Senderisme.

Es pot ampliar la informació de l’Àrea de Territori al dossier de l’assemblea.

7.7. Àrea Esportiva, a càrrec d’en Ferran Latorre (Telemàtic) i na Meritxell Soler.
L’Àrea Esportiva té com a funció principal coordinar totes les disciplines esportives de caire
competitiu que reconeix la FEEC. Així com vetllar pel bon funcionament dels Centres de
Tecnificació i Seleccions Catalanes de les diferents disciplines.
S’han rectificats tots els reglaments:
• Marxa Nòrdica.
• Barrancs.
• Comitè arbitral.
• Curses per muntanya.
• Escalada esportiva.
• Marxes tècniques i de regularitat.
• Raids d’esports de muntanya.
• Esquí de muntanya.
• Raquetes de neu.
Pel 2022 ja estan tancats els calendaris de:
• Curses per muntanya.
• Esqui de muntanya.
• Raquetes de neu.
• Raids d’esports de muntanya.
Falten per tancar els d’escalada i les marxes tècniques.
La intenció és consolidar tota la Copa Catalana de Curses per Muntanya en totes les seves
modalitats oferint un servei de cronometratge i altres serveis a les entitats.
Projectes:
• Reactivar la Copa Catalana d’Escalada en Bloc.
• Realitzar canvis significatius en el reglaments de Raids d’Esports de Muntanya pel
2022.
• Organitzar el Campionat de Catalunya de Relleus d’Esquí de Muntanya.
• Crear la selecció Catalana de Marxa Aquàtica..
• Iniciar les competicions de Marxa Nòrdica i Descens de Barrancs i Engorjats.
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•
•

Curses per muntanya: una aposta de qualitat per intentar de contrarestar la intromissió
per part d’Atletisme.
Pel 2022 es pretén consolidar la Copa Catalana de Curses per Muntanya que tant
bona rebuda ha tingut per part d’organitzadors i participants.

S’expliquen els calendaris de les diferents modalitats esportives.
La disciplina d’esquí de muntanya serà olímpica al 2026.
Tots els Centres de Tecnificació i les seleccions ja has reprès tota l’activitat.
El director tècnic en Ferran Latorre comenta:
• La mala qualitat de la gravació.
• Vinculat a l’esport no competitiu i Formació .
• Comenta que els membres del CETAC acaben el cicle i ja hi ha nous aspirants.
• Comenta la bona idea de la creació dels reptes d’entitats per part d’excursionisme així
com la bona col·laboració que hi ha amb formació.
• Comenta la situació del nous sindicat dels guies de muntanya amb el qual farem una
reunió.
Es pot ampliar la informació de l’Àrea de Territori al dossier de l’assemblea.

7.8. Àrea de Formació i Escola Catalana d’Alta Muntanya (ECAM), a càrrec d’en Jordi
Magrinyà.
Comissió ECAM:
Aquest 2022 l’ECAM incorpora nous membres a la Comissió ECAM:
§
§
§
§
§
§

Director: Jordi Magrinyà.
Alpinisme: Jordi Canyameres.
Esqui de Muntanya: Jordi Canals.
Escalada: Manel Casabella i Nuria Martínez.
Excursionisme: Xavier Baena.
Barrancs: Lluis Beardo.

L’ECAM segueix oferint formació federativa pel voluntariat i col·laborant amb el Departament
d’Ensenyament per la formació reglada dels cicles formatius de Muntanya i Escalada.
Recorden que totes aquelles formacions federatives impartides per l’Escola Catalana d’Alta
Muntanya (ECAM), no donen accés al Registre Oficial de Professionals de l’Esport (ROPEC).

Formació federativa – Monitors i Instructors:
Se seguirà donant formació federativa als socis de les entitats amb els cursos de Monitor i
Instructor de:
• Excursionisme.
• Instructor d’Escalada.
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•
•
•
•
•
•

Descens de Barrancs i engorjats.
Esqui de Muntanya.
Curses per Muntanya.
Monitor de Marxa Nòrdica.
Marxa Aquàtica.
Equipador de Sala (Route Setter).

Com a novetat pel proper 2022, sortirà finalment el curs de Monitor d’Escalada, enfocat a la
formació més indoor i de rocòdrom.
Formació per a esportistes – Activitats de promoció:
Com cada any, se seguirà donant suport a les entitats perquè promocionin la formació entre
els seus socis i sòcies. Per això es faran una quarantena d’activitats de promoció (cursos,
monogràfics i jornades tècniques) de les diferents especialitats i nivells repartits per les
diverses vegueries segons les seves necessitats.
Formació reglada:
En el marc del conveni de col·laboració entre la FEEC i el Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya, se seguiran impartint els blocs específics de la Formació de Tècnics
d’Esports de Muntanya i Escalada en els tres instituts públics de Catalunya que imparteixen
aquestes formacions (Abad Oliva de Ripoll, CEM Pallars i CAR de Sant Cugat).
Pel 2022 l’ECAM espera haver tancat la confecció dels currículums catalans d’aquestes
formacions afectades pel canvi de Decret de la LOGSE a la LOE, així com l’estructura
organitzativa dels cicles finals d’Escalada i Alta Muntanya que ja es començaran a impartir al
CEM Pallars.
Formacions previstes pel 2022:
• Institut Abat Oliva de Ripoll: Cicle Inicial de Senderisme, Tècnic Esportiu de Muntanya
Mitjana, Tècnic Esportiu d’Escalada Esportiva i Tècnic Esportiu de Descens de Barrancs.
• Institut del Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat: Cicle Inicial de Senderisme, Tècnic
Esportiu de Muntanya Mitjana i Tècnic Esportiu de Descens de Barrancs.
• Institut La Pobla de Segur: Cicle Inicial de Senderisme, Tècnic Esportiu de Muntanya
Mitjana, Tècnic Esportiu de Descens de Barrancs, Tècnic Esportiu d’Escalada Esportiva i
Cicles Finals d’Escalada i d’Alta Muntanya.

Formació en període transitori:
La FEEC juntament amb l’Escola Catalana de l’Esport (òrgan docent de la Secretaria General
de l’Esport – Generalitat de Catalunya) durà a terme el proper curs de Tècnic de nivell 1 de
Marxa Nòrdica, formació en període transitori però totalment oficial.
La previsió per realitzar aquest curs és el març de 2022.
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Aquesta formació és revisada cada final de curs pels tècnics i professionals que l’imparteixen
per obtenir millores i beneficis de cara als propers anys.
Estades:
Amb les noves mesures COVID, aquest 2022 s’espera poder fer totes les estades per a joves
programades: Estades de Esquí de Muntanya, Escalada, Pirineus, Alps, Barrancs i Hivernals.
Dona i esport de muntanya:
Continua vigent el programa “Dona i Esports de Muntanya” amb la subvenció del 20% del
preu d’inscripció per a totes les noies federades que participin en cursos, monogràfics i
jornades tècniques de promoció.
Novetats:
Es compartiran amb altres àrees organitzant cursos compartits per les entitats.
L’Àrea de Formació, apostarà per la introducció dels esports adaptats dins de les diferents
formacions federatives. Aquesta anirà agafada de la mà de l’Àrea Inclusiva de la FEEC.
Es crearà el projecte Forma’t les 4 estacions de l’any. Càpsules d’una jornada que inclouran
les disciplines de la FEEC repartides en els diferents mesos de l’any.
Aquestes formacions estaran obertes a tots els federats i hi haurà formacions des d’alpinisme
o Esquí de Muntanya a l’hivern; Marxa Aquàtica o Orientació a l’estiu; Escalada i Curses per
Muntanya a la tardor; i Marxa Nòrdica o Barrancs a la primavera, en diferents punts del
territori català.
L'ECAM reactivarà les Escoles Reconegudes (ER), perquè totes aquelles entitats que facin
formacions s'hi puguin adherir amb l’objectiu d'establir una formació estandarditzada i una
unificació de criteris donats per l'ECAM.
A través del programa d’Escoles Reconegudes (ER), les entitats podran continuar amb les
seves formacions internes, continguts, pautes, consells, ajuda i suport, a part de comptar amb
la professionalitat dels tècnics i membres de l’ECAM en la preparació i execució de cursos de
les disciplines pròpies de la Federació.
Així podran donar un valor afegit en la realització d'aquests cursos, unificar criteris i continguts
perquè els alumnes tinguin la millor formació en mans de les entitats excursionistes de la
FEEC. També farà que entre tots fem dels esports de muntanya una disciplina mes segura i
respectuosa pel medi, sempre dotats de personal qualificat per impartir les formacions.
PREGUNTES:
En Jordi Ribé (UEC de Gràcia). Se li respon a una pregunta formulada abans en referencia a
la formació dels joves que li sembla que és cara i de moltes hores de duració.
En Jordi Magrinyà i en Jordi Merino responen que es defensa una bona formació per
responsabilitats i expliquen que hi ha una llei de l’esport que s’ha de respectar.
Expliquen que els federats tenen moltes opcions per formar-se. Es comenta un accident com
exemple.
En Víctor Ferrer (CE Madteam) comenta les traves legals per portar la gent a la muntanya.
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Es pot ampliar la informació de l’Àrea de Formació al dossier de l’assemblea.

7.9. Àrea de Comunicació i Màrqueting, a càrrec d’en Quim Pons.
L’Àrea de Comunicació i Màrqueting de la FEEC s’encarrega de la comunicació externa i
interna a través de les xarxes pròpies (web, xarxes socials, butlletins, circulars, etc.) i de la
difusió a diferents mitjans de comunicació, així com de l’aplicació de la imatge corporativa i de
l’estratègia de comunicats, publicitat i relacions públiques. En l’àmbit del màrqueting estableix
i treballa les relacions amb les empreses i marques del sector.
Carnet federatiu i imatge FEEC 2022:
La imatge d’aquest 2022 torna a intentar sorprendre i fuig del logotip simple amb el que
s’havia identificat la llicència federativa fins l’any 2019.
Campanya FEDERAT:
A partir de la setmana vinent sortirà la campanya “Federa’t” 2022.
Així Maria Costa (campiona olímpica a Lausana), Aida Torres (sots campiona d’Europa
juvenil) i l’actriu Silvia Bel, posaran la seva veu i imatge a la nova campanya amb una clara
aposta femenina. La FEEC actualment es la segona federació esportiva a Catalunya amb més
dones federades. Explica que volen seguir amb aquesta línia clarament ascendent.
Expressa que el projecte Entrepyr segurament és un dels més importants de l’Àrea de
Comunicació, conjuntament amb l’Àrea de Territori.
Un projecte Europeu que posiciona a la FEEC en l’àmbit de refugis i senders i que obre les
portes a nous acords amb les federacions de muntanya implicades en aquest projecte. Aquest
passat 2021 es va presentar el projecte en societat durant una presentació a Vielha.
FEEC TV:
L’aposta pels audiovisuals seguirà sent un dels punts forts comunicativament parlant.
Gracies a un acord amb Televisió de Catalunya els reportatges de la FEEC tenen sortida al
canal Esport 3. D’aquesta manera seguim apostant per apropar al públic més generalista els
esports de muntanya i les activitats FEEC. Reportatges com el seguiment de la Copa
Catalana de Curses per Muntanya o Entrepyr s’han pogut veure a TV3 i han tingut més de
12.000 visualitzacions a les xarxes de la FEEC.
REVISTA VERTEX:
Aquest 2022 Vèrtex arriba als seus 300 números.
• Número especial 300 (març – abril).
• Impressió d’una revista menys. La revista Vèrtex de juliol-agost serà en format online.
• Reforçar la marca Vèrtex amb la presència dins l’APPEC i en diferents actes de la FEEC.
• Seguir amb la presència en activitats relacionades amb el món de la muntanya amb el nom
de la revista Vèrtex (presentació de taules rodones, actes promocionals, festivals de cinema,
etc.)
• Reforçar l’estratègia de captació de publicitat i nous subscriptors amb campanyes adaptades
a diferents públics i objectius.
S’expliquen les dades a les xarxes socials de la FEEC.
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Agraïment a tots els treballadors per la seva implicació.
PREGUNTA:
En Lluis Santanach (Unió Excta. de Vic) comenta que s’ha de plantejar no enviar tantes
revistes Vèrtex a cada casa.
Se li respon que ja es poden enviar a un altre adreça la revista i que és un tema recurrent.
Es pot ampliar la informació de l’Àrea de Territori al dossier de l’assemblea.

7.10. Tecnologies i sistemes, a càrrec d’en Miquel Fernàndez.
Àrea transversal i que gràcies a la feina de Xavier Aranda i Andreu Giménez funciona.
Implicació amb totes les àrees.
Demana la implicació de les entitats que, tot i tenir recursos a la seva disposició, no
s’aprofiten. Comenta que per qualsevol consulta es pot trucar al Xavier Aranda o a Andreu
Giménez de la FEEC.
Es pot ampliar la informació de l’Àrea de Territori al dossier de l’assemblea.

8. APROVACIÓ DEL PLA GENERAL D’ACTUACIÓ ANUAL I EL CALENDARI ESPORTIU
OFICIAL
1.- Calendari d’esquí de muntanya.
2.- Calendari de raquetes de neu.
Una vegada presentats els calendaris esportius aquest queden APROVATS

9. A) EXPOSICIÓ I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL PRESSUPOST PER A L’EXERCICI
2022 I DE LA CORRESPONENT QUOTA FEDERATIVA ORDINÀRIA.
A càrrec d’en Miquel Fernàndez i d’en Josep D Balagueró.
En Miquel Fernàndez explica el pressupost, el qual van passant a la pantalla en una
presentació i també tots tenen detallats al dossier.
Com sempre, primer es comenten els ingressos, els quals durant anys estan minvats ja que
no s’han cobrat subvencions que venen d’estaments oficials i això marca una situació
complicada.
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Cal dir que les despeses han augmentat ja que s’han incrementat el costos de transport, de la
revista Vèrtex, de la llum, etc.
Això provoca una difícil forma de lligar els ingressos amb els pressupostos.
Gràcies a les gestions fetes fins ara la FEEC no té cap tensió de tresoreria.
S’expliquen els ingressos.
PREGUNTA:
En Josep Lloret (Club Excta. de Gràcia) comenta la davallada de la publicació del Vèrtex.
Se li respon que és per dos motius. Un és que l’any passat es va pressupostar més alta i les
xifres van ser mes baixes. L’altre motiu és que ha baixat la publicitat a la revista i al web.
S’expliquen les despeses.
Cap pregunta
Un cop parlat i debatut, es porta a votació.
En contra
Abstenció
A favor

0
0
88

S’APROVA PER UNANIMITAT EL PRESSUPOST PER L’ANY 2022.

9. B) INFORMACIÓ DE LES LLICÈNCIES FEDERATIVES I APROVACIÓ DEL SEU PREU.
A càrrec d’en Jordi Merino.
S’explica àmpliament.
Número de llicències a 15 de novembre de 2021.
Estadística molt ben detallada al dossier de l’assemblea.
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TOTAL LLICÈNCIES TEMPORALS:
ANY 2021
ANY 2020
7587
4219
TOTAL GLOBAL:
ANY 2021
ANY 20206682
49831
46682
Augment de les llicències amb 3368 més. Agraïments a les entitats per la feina feta.
Proposta de millora pel 2022 :
Àmplia explicació per part d’en Jordi Merino de les millores que estan descrites a la pòlissa.
En la propera assemblea es passaran dades dels sinistres (si les dona la companyia). Des de
el 2018 no s’ha incrementat el preu i aquest any s’ha de pujar segons el IPC i el IPS que
podria ser del 5%.
S’explica l’escandall del preu de la llicència per saber on van els diners.
Es comenta que la llicència és jove que i de moment no es pot crear el producte.
Proposta de renovació del preu final de la llicència 2022
• Llicència anual.
• Llicència anual Muntanya Plus.
• Llicència menors.
• Llicència familiar.
• Llicència temporal.
• Llicència sense assegurança.
PREGUNTES:
En Josep Lloret (Club Excta. de Gràcia) comenta l’esforç que ha fet la FEEC per promoure la
targeta pel jovent i demana que sigui durant primer trimestre quant es faci la difusió. Explica
que també es fa ressò de les temporals per poder-les reduir.
En Jordi Merino comenta que quant ho tingui tot lligat es farà. Pel que fa a les temporals ja
són de diferent preu i, tot i que ja es treuen la modalitat A, molts usuaris per provar-ho es
treuen llicències temporals .
En Miquel Fernàndez aconsella fer la llicència normal fins que no estigui ben lligada la
llicencia per a joves, ja que no se sap si es podrà fer.
En Quim Pla (Centre Excta. Esquirol), Pregunta quines activitats cobrirà la llicència jove.
En Jordi Merino respon que per tot el que no comporti esports de neu, però que s’està
treballant en el producte.
Pregunta si la Bicicleta de muntanya ha de ser per muntanya.
En Jordi Merino respon que no, perquè a Esports està registrat per bicicleta de muntanya.
Pregunta si l’increment de preu per repatriació va ser de més import.
En Jordi Merino respon que ja es van fer càrrec de l’increment i que no es deixa d’atendre cap
necessitat.
Un cop debatut es porta a votació.
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S’APROVEN ELS PREUS DE LA LLICÈNCIA 2022 PER UNANIMITAT
10. Resolució de les propostes de la Junta Directiva i del Consell General.
Les propostes de la Junta Directiva es tractaran a la propera assemblea general
extraordinària de modificació d’articles dels estatuts, aquest s’iniciarà una vegada finalitzada
aquesta assemblea.

11. Resolució de les propostes de les entitats, presentades en els termin is i les
condicions de l’Article 52 dels estatuts de la FEEC i l’article 60.h del decret 58/2010, de
4 de maig, de les entitats esportives catalanes.
No hi ha cap proposta.

10.- Torn obert de paraules.
PREGUNTA:
N’Oriol Bonàs del Club Excursionista Pica d’Estats.
Demana quant sortirà la circular del pla de llicències.
Se li respon que després del pont de desembre.
PREGUNTA:
En Jordi Ribé de la Unió Excursionista de Catalunya de Gràcia.
Comenta el retràs que porta el registre d’entitats esportives del Consell Català de l’Esport per
legalitzar les juntes directives.
En Jordi Merino comenta que es un tema impossible si no es traspassa aquesta tasca la les
pròpies federacions.
PREGUNTA:
Na Núria Macià de la (Unió Excta. de Vic). Comenta que per poder captar joves a les entitats
seria interesant que en els refugis hi hagués una tarifa per joves.
En Josep Casanovas comenta que ja hi ha una tarifa familiar i que aquesta està infrautilitzada
però que es valorarà la proposta.
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A les 12:50h i sense mes temes a tractar es dona per finalitzada aquesta Assemblea
Extraordinària. Amb l’agraïment del President de la FEEC en Jordi Merino a totes les entitats i
clubs assistents en les diferents modalitats, així com a l’entitat organitzadora i als treballadors
de la FEEC que han fet possible el bon funcionament de la mateixa.

Carme Delgado i Canalejo
Secretaria

Agustí Castellví i Herrero
Club Excursionista
Madteam

Jordi Merino i Urbano
President

Antoni Cruanyes i Bornay
Agrupació CientíficoExcursionista de Mataró

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

José Francisco Lloret i Moreno
Club Excursionista
de Gràcia

ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA
modificació articles Estatuts FEEC
27 de novembre de 2021
ACTA NÚM 2021/4
La Sénia
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ACTA NÚM. 2021/4 CORRESPONENT A L’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA
PER A LA MODIFICACIÓ D’ARTICLES DELS ESTATUTS DE LA FEDERACIÓ
D’ENTITATS EXCURSIONISTES DE CATALUNNYA CELEBRADA DE FORMA
PRESENCIAL I TELEMÀTICA EL DISSABTE DIA 27 DE NOVEMBRE DE 2021 AL
CENTRE OBRER DE LA SÈNIA A CÀRREC DEL CENTRE EXCURSIONISTA REFALGARÍ.
PRESENCIALS DE LA JUNTA DIRECTIVA:
1 Sr. Jordi Merino i Urbano
President
2 Sr. Josep Casanovas i Redondo
Vicepresident primer - Cap de l’Àrea de Territori
3 Sr. Joan Huertos i Ferrer
Vicepresident tercer
Cap de l’Àrea d’Excursionisme
4 Sra. Carme Delgado i Canalejo
Secretària
5 Sr. Josep D. Balaguero i Bernaus
Tresorer
6 Sra. Meritxell Soler i Val
Vocal - Àrea esportiva
7 Sr. Carles Xavier Pons i Pérez
Vocal - Co cap de l’Àrea d’Entitats
8 Sr. Francesc Francès i Àvila
Vocal - Co cap de l’Àrea d’Entitats
9 Sr. Josep Maria Silvestre i Casas
Vocal - Cap de l’Àrea de Seguretat
10 Sr. Ramón Rodríguez i Contreras
Vocal - Cap de l’Àrea Inclusiva i Social
11 Sr. Jordi Magrinyà i Guell
Vocal - Cap de l’Àrea de Formació
PRESENCIALS DE COL·LABORADORS DE LA JUNTA DIRECTIVA:
1 Sr. Ramón Tornero i Masip
Àrea de Territori - Refugis
2 Sr. Agustí Castellví i Herrero
Àrea d’Entitats
3 Sra. Marta Anglès i Folch
Vocalia de famílies, Joventut i infantils
4 Sr. Silvano Bendinelli i Beni
Àrea de Territori - Marxa Nòrdica
VIA TELEMÀTICA DE LA JUNTA DIRECTIVA i COL·LABORADORS:
1 Sr. Ferran Latorre i Torres
Director Tècnic
2 Sr. Marià Morera i Casas
Col·laborador - Àrea de Territori - Senders
3 Sr. Miquel Fernàndez i Azkonegui
Vicepresident segon
Cap de l’Àrea Administrativa i de Noves
Tecnologies
4 Sr. Josep Pérez i Lluch
Col·laborador - Àrea d’Entitats - Cultura Excta.
5 Gil Erra i Gil
Vocal - Cap de l’Àrea de Natura
REPRESENTANTS TERRITORIALS - VEGUER/A:
1 Sr. Joan Mitjavila i Abella
Veguer de la Regió V
2 Sr. Josep Coucelo i Adalid
Veguer de la Regió II
3 Sr. Quim Pla i Oliva
Veguer de la Regió VI
ALTRES ASSISTENTS:
1 Sr. Xavier Gràcia i Valentí
2 Sr. Juan Manuel Abia Gurtubay
3 Sr. Quim Pons i Casadesús
4 Sr. Xavier Aranda

Secretari General de la FEEC
Advocat - Serveis jurídics de la FEEC
Director de Comunicació
Responsable sistemes informàtics de la FEEC
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A les 13:00 del matí del dissabte, sota la presidència d’en Jordi Merino i Urbano i actuant com
a secretària na Carme Delgado i Canalejo, té lloc l’inici de l’Assemblea General Extraordinària
per la modificació d’articles dels estatuts de la FEEC.

ORDRE DEL DIA:
1. Obertura de l’Assemblea a càrrec del president de la FEEC.
2. Relació de les entitats presents amb dret a vot i nombre de vots possibles en funció dels
vots corresponents per entitat segons socis declarats.
3. Designació de tres representants de les entitats per aprovar l’acta de l’Assemblea per
delegació.
4. Resolució, si s’escau, de les propostes de la Junta Directiva per a la modificació dels
articles 11, 52, 65, 84, 96, 102, 107 i 108 i l’Annex 2 dels estatuts de la FEEC.
5. Torn obert de paraules.

1.- Obertura de l’Assemblea a càrrec del president de la FEEC.
Es continua amb el mateix format que l’assemblea precedent a aquesta.

2.- Relació de les entitats presents amb dret a vot i nombre de vots possibles en funció
dels vots corresponents per entitat segons socis declarats.
ENTITATS PRESENTS AMB DRET A VOT:
Nom entitat / club
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

AGRUP. CIENTÍFICO-EXCTA. MATARÓ
AGRUP. EXCTA. ALCANAR
ASS. ALUMN. EX ALUMN. ESCOLA TREBALL (SE) - AAEET
ASS. D'AMICS DE LES MUNTANYES DE PRADES
CABIROLS, ASS. EXCTA. DE ROSES
CENTRE ESPELEOLÒGIC ALPÍ VALLESÀ
CENTRE EXCTA. D'ABRERA
CENTRE EXCTA. ESQUIROL
CENTRE EXCTA. LA XIRUCA FORADADA
CENTRE EXCTA. REFALGARÍ
CENTRE EXCTA. TARADELL
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Socis

Vots

217
142
190
65
86
65
90
348
237
195
610

3
2
3
2
2
2
2
4
3
3
6

12
13
14
15
16
17
18
19
20

CLUB CENTRE EXCTA. LA FORADADA
CLUB EXCTA. ARÍTJOL
CLUB EXCTA. DE GRÀCIA
CLUB EXCTA. MADTEAM
CLUB EXCTA. PICA D'ESTATS
CLUB EXCTA. REDDIS
TRAIL ROQUETES ASS. ESPORTIVA I CULTURAL
UNIÓ EXCTA. DE CATALUNYA DE GRÀCIA
UNIÓ EXCTA. VIC

ENTITATS PRESENCIALS AMB VOT
TOTAL DE VOTS

165
256
955
4.419
432
290
100
455
1.027

3
3
8
20
4
3
2
5
8

20
88

ENTITATS PRESENTS SENSE DRET A VOT:
Nom entitat / club
1
2
3
4
5

Club Alpí Palamós
Centre Excursionista Ulldecona
Club Esportiu Montaspre
Unió Excursionista de Catalunya Tortosa.
Unió Excursionista de Catalunya Agrupació Esportiva d’Alpinisme i Esquí

ENTITATS PRESENTS TELEMÀTICAMENT SENSE DRET A VOT:
Nom entitat / club
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Club Muntanyenc Sant Cugat
Unió Excta. Sabadell
Associació Excta. Lillet
Agrupació Excta Talaia
Club Muntanyenc l'Hospitalet
Club Excta. Vinyols
Club Excta. Ripoll
Centre Excta. de Catalunya
Associació la Massa Centre de Cultura Vilassarenc (S.E.)

3.- Designació de tres representants de les entitats per aprovar l’acta de l’Assemblea
per delegació.
1
2
3

Sr. Agustí Castellvi i Herrero
Sr. Toni Cruanyes i Bornay
Sr. Josep Francisco Lloret i Moreno

Club Excursionista Madteam
Agrupació Cientifico- Excursionista de Mataró
Club Excursionista de Gràcia
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4. Resolució, si s’escau, de les propostes de la Junta Directiva per a la modificació dels
articles 11, 52, 65, 84, 96, 102, 107 i 108 i l’Annex 2 dels estatuts de la FEEC.
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Explicada la proposta número 1, aquesta es aprovada per majoria.
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Explicada la proposta número 2, aquesta es aprovada per majoria.
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Explicada la proposta número 3, aquesta es aprovada per majoria.
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Explicada la proposta número 4, aquesta es aprovada per majoria.
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Explicada la proposta número 5, aquesta es aprovada per majoria.

5. Torn obert de paraules.
En Josep Coucelo de l’entitat Cabirols Ass. Excta. de Roses pregunta que donat
l’endarreriment que porta el registre d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya per la
inscripció de modificació de juntes i estatuts quant estarà validada aquesta junta.
En Jordi Merino explica que ple tema de les federacions van una mica més ràpid però que
aquestes modificacions ja son vàlides des del moment de la seva aprovació.
Sense mes temes a tractar es dona per finalitzada aquesta assemblea extraordinària per la
modificació d’alguns articles dels estatuts de la FEEC.
Amb l’agraïment del President de la FEEC en Jordi Merino a totes les entitats i clubs
assistents en les diferents modalitats, així com a l’entitat organitzadora i als treballadors de la
FEEC que han fet possible el bon funcionament de la mateixa.

Carme Delgado i Canalejo
Secretaria

Agustí Castellví i Herrero
Club Excursionista
Madteam

Jordi Merino i Urbano
President

Antoni Cruanyes i Bornay
Agrupació CientíficoExcursionista de Mataró
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José Francisco Lloret i Moreno
Club Excursionista de Gràcia

REGLAMENT DEL CAMPIONAT DE CATALUNYA I
COPA CATALANA D’AQUA BEACH TRAIL
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ARTICLE 1. Pròleg
1.1. El Aqua Beach Trail és una modalitat esportiva resultat de la combinació de dues
disciplines esportives: la Marxa Aquàtica i les Curses per Muntanya. Els esportistes alternen
successivament trams en cada una d’aquestes modalitats. Per tant el Aqua Beach Trail és
una cursa combinada per realitzar un recorregut en el mínim temps possible.
1.2. El Reglament de la FEEC defineix la Marxa Aquàtica com: una disciplina esportiva que
consisteix a marxar (caminar) en un medi aquàtic amb un bon nivell d’immersió (BNI), és a
dir amb una alçada d’aigua òptima situada entre el melic i les aixelles amb o sense rem com
element de propulsió. La Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) va
incloure aquesta disciplina en els seus Estatuts el 25 de maig de 2019 per aprovació de
l’Assemblea General.
1.3. La definició de cursa per muntanya, contemplada en el Reglament de Curses per
Muntanya de la FEEC, és la d’efectuar un recorregut senyalitzat de camins per muntanya
en el mínim temps possible.
1.4. El propòsit d’aquest reglament és regular les competicions dins l’àmbit català i dins del
marc de les competicions oficials de Aqua Beach Trail de la Federació d’Entitats
Excursionistes de Catalunya (FEEC). El present Reglament pretén l'adaptació a la
normativa emanada de la International Aqua Walking (IAW) tot recollint i responent a les
noves tendències.
1.5. L’objectiu de la competició és promoure l’esport entre els esportistes i els organitzadors
de proves i fomentar-ne la seva pràctica de forma competitiva (mitjançant els Campionats
de Catalunya i les Copes Catalanes) o de forma lúdica (mitjançant les Curses Open i
Populars).
1.6. Millorar el nivell esportiu dels corredors i ajudar a l’evolució de la Aqua Beach Trail de
competició, a la vegada que servir de referència per a la selecció d’esportistes que puguin
representar la FEEC.
1.7. Les Competicions Oficials de Aqua Beach Trail estan formades pel conjunt de proves
organitzades per les entitats membres de la Federació d’Entitats Excursionistes de
Catalunya i que formen part del calendari anual aprovat pel Comitè Català de Marxa
Aquàtica.
1.8. Les proves que formen part de les Competicions Oficials de Aqua Beach Trail de
Catalunya hauran de desenvolupar-se en platges aptes per a la pràctica de la Marxa
Aquàtica, és a dir aquelles que disposin d’una zona per aconseguir un Bon Nivell d’Immersió
(BNI) òptim per desenvolupar les curses amb seguretat. Aquest BNI es troba situat entre la
franja que marca la distancia entre el melic i les aixelles. Aquestes platges estaran
connectades per camins, pistes, corriols, senders i carrers aptes per a la Cursa.
ARTICLE 2. Organització del calendari
2.1. La Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) obrirà cada any la
convocatòria entre totes les seves entitats afiliades per formar part del calendari
oficial i escollirà aquelles que n’hagin de formar part.
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2.2.

Les entitats hauran de presentar la sol·licitud en el termini establert.

2.3. Qualsevol sol·licitud de competició presentada per formar part dels calendarisoficials de
la FEEC, no podrà tenir com a responsable de la prova una persona que tingui un expedient
obert al Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la FEEC o al Tribunal Català de
l’Esport.
2.4.
El Comitè Català de Marxa Aquàtica (CCMA), designarà les proves oficials dels
calendaris d'entre les organitzacions que ho sol·licitin. En el cas que no ho sol·liciti cap entitat,
ho podrà designar el CCMA.
2.5. En cas que una cursa formi part d’un calendari oficial internacional, el reglament de la
International Aqua Walking serà d’aplicació per sobre d’aquest reglament en tot allò que
aquest el contradigués. No a efectes de la Copa FEEC.
2.6. La FEEC a través del CCMA farà pública la classificació general, i de cada prova, de
les competicions oficials (Campionats de Catalunya i Copa Catalana de Aqua Beach Trail)
a la seva pàgina web. I serà l’encarregada de publicar el reglament a aplicar a les diferents
proves de marxa aquàtica del calendari.
2.7. El CCMA i l’entitat organitzadora signaran un Conveni que reflectirà les clàusules
específiques de la competició.
ARTICLE 3. Competicions oficials d’Aqua Beach Trail
3.1. La FEEC a través del Comitè Català de Marxa Aquàtica és l’entitat competent per
assignar i autoritzar els següents tipus de competició d’Aqua Beach Trail:
a) Campionats de Catalunya
• Campionat de Catalunya d’Aqua Beach Trail Individual a mans nues. Masculí i
Femení.
• Campionat de Catalunya d’Aqua Beach Trail per equips.
b) Copa Catalana
• Copa Catalana d’Aqua Beach Trail Individual a mans nues. Masculí i Femení.
c) Curses Open i Populars.
3.2.
Les Entitats que organitzin competicions oficials Aqua Beach Trail, d'acord amb
les condicions establertes contractualment amb la FEEC, compliran el presentreglament i
les normes tècniques vigents.
3.3. Per formar part de la Copa Catalana, Campionats de Catalunya i curses OPEN les
proves hauran de passar una homologació per part d’un àrbitre de marxa aquàtica, el qual
farà un informe vinculant i adreçat al Comitè Català de Marxa Aquàtica que prendrà la
decisió final.
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ARTICLE 4. Campionats de Catalunya
4.1. El Campionat de Catalunya de cadascuna de les modalitats de cursa, es disputa a una
sola prova que pot coincidir o no amb de les que conformen la Copa Catalana de Aqua
Bech Trail.
4.2. Es podran disputar Campionats de Catalunya en les modalitats:
● Aqua Beach Trail Individual a mans nues. Masculí i Femení.
● Aqua Beach Trail per equips (Clubs).
4.3. Només els participants amb veïnatge civil català i amb carnet federatiu FEEC, de l'any en
curs i apta per aquest tipus de competició, podran optar al títol de Campió deCatalunya. No
es classificaran els corredors que ho facin amb tarja temporal.
4.4. En finalitzar la competició s'editaran 2 classificacions, una amb tots els esportistes
participants que donarà lloc als premis de la prova, i una altra amb els esportistes catalans
i federats FEEC que donarà lloc al podi del Campionat de Catalunya.
4.5. L’entrega de premis dels Campionats de Catalunya es farà el mateix dia de laprova. Els
guanyadors hauran de ser presents per a recollir els premis atorgats. En cas d’absència
injustificada, el premi passarà al següent classificat.
4.6. Campionat de Catalunya per equips d’AQUA BEACH TRAIL
4.6.1. Els equips han d’estar formats per un mínim de 3 esportistes sense límit de
components a l'equip. L’equip haurà de comptar com a mínim amb una noia o un noi.
4.6.2. Cada entitat adherida a la FEEC només podrà participar amb un equip.
4.6.3. Per competir al Campionat de Catalunya d’Aqua Beach Trail per equips, tots els
participants hauran d’estar en possessió de la llicència anual vigent apta per la competició
de Marxa Aquàtica i Curses per Muntanya expedida per la FEEC i disposar tots els
components de l’equip del veïnatge civil català.
4.6.4. S’haurà de comunicar la composició de l’equip (amb noms, cognoms i DNI) a
l’organització via correu electrònic o pel mitja que aquesta designi.
4.6.5. El termini per fer la comunicació serà fins a 48 hores abans de la prova.
4.6.6. L’organització farà públic el llistat d’equips i la seva composició en un taulell a la zona
d’entrega de dorsals.
4.6.7. L’organització estarà obligada a passar el llistat d’equips inscrits amb les dades
dels seus components als àrbitres de la cursa si aquests els hi demanen.
4.6.8. La puntuació de l’equip vindrà donada per la posició obtinguda pels tres primers
esportistes (2 homes 1 dona o 2 dones 1 home, depenent de la configuració de l’equip)
S’assignarà a aquests corredors tants punts com la posició obtinguda a la cursa i es
sumaran les puntuacions dels corredorsde l’equip. La classificació final s’establirà en ordre
invers a la puntuació obtinguda per cada equip.
4.6.9. Els corredors juniors puntuaran en el seu equip només si el seu recorregut coincideix

5
www.feec.cat
Rambla 41, pral. 08002 Barcelona. T 934 120 777. F 934 126 353

amb l’absolut.
4.6.10. En cas d’empat decidirà els punts obtinguts pel següent/a component de l’equip dels
definits en l’article 4.6.8. En cas de seguir l’empat decidirà l’equip amb més puntuació de
tots els seus integrants.
4.6.11. Si per circumstàncies de la cursa un equip no aconsegueix classificar el mínim de 3
components (2 nois i una noia; 1 noi i 2 noies), aquest equip no apareixerà a la classificació.
4.6.12. Els participants al Campionat de Catalunya per equips d’Aqua Beach Trail hauran
de pertànyer a la categoria júnior o absoluta.
ARTICLE 5. Curses Open i curses populars
5.1. El recorregut serà l’adequat a cada tipus de prova i es regiran per aquest mateix
reglament, excepte les distàncies que seran discrecionals per a l’entitat organitzadora.
5.2. Cada prova tindrà la seva classificació particular. No computaran en cap mena de copa.
ARTICLE 6. Copa Catalana
6.1. El CCMA organitza la Copa Catalana d’Aqua Beach Trail, calendari de regularitat
format per les proves en les modalitats individual i per equips (Entitats).
6.2. La classificació final de la Copa Catalana d’Aqua Beach Trail serà sempre individual,
l’assignació de punts es regeix per la següent taula:
Posició

Punts

Posició

Punts

Posició

Punts

Posició

Punts

Posició

Punts

1

100

11

45

21

30

31

20

41

10

2

90

12

43

22

29

32

19

42

9

3

81

13

41

23

28

33

18

43

8

4

73

14

39

24

27

34

17

44

7

5

66

15

37

25

26

35

16

45

6

6

60

16

35

26

25

36

15

46

5

7

57

17

34

27

24

37

14

47

4

8

54

18

33

28

23

38

13

48

3

9

51

19

32

29

22

39

12

49

2

10

48

20

31

30

21

40

11

50

1
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A la resta s'atorgarà 1 punt.
6.3. Per la classificació final de Copa Catalana d’Aqua Beach Trail es sumaran els punts
obtinguts a les classificacions de totes les proves que formen la Copa, es descartarà el pitjor
resultat o no assistència si la Copa té fins a sis proves i els dos pitjors resultats o no
assistència si la Copa en té més de sis. En cas que per anul·lació d’alguna prova la Copa
quedi amb tres o menys proves, s’haurà de puntuar en totes.
6.4. Si hi ha un empat es tindran en compte els següents criteris per a la classificació final
de la Copa:
1. Nombre de proves en les que s’ha participat.
2. El nombre de vegades que s'ha classificat en 1r, 2n, 3r, etc. posició.
3. La millor classificació obtinguda en la prova amb major nombre de participant en
la seva categoria.
4. Si l'empat persisteix, es consideraran classificats en la mateixa posició. En
aquest cas la següent posició en la classificació quedarà deserta.
6.5. L’entrega de premis de la Copa Catalana es farà en una de les proves del calendari de
la temporada següent.
Els guanyadors de les respectives copes hauran de ser presents per a recollir els premis
atorgats. En cas d’absència justificada podrà recollir el trofeu una persona designada per
l’esportista guardonat.
ARTICLE 7. Categories
7.1. En les competicions s'estableixen les categories d’edat i les subcategories Masculinesi
Femenines.
Categoria

Edats

Cadet sub16

15 i 16 anys

Júnior

17 i 20 anys

Sènior

A partir de 21 anys

Subcategories
Promesa

21, 22, 23 anys

Màster 40

40 a 49 anys
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Màster 50

50 a 59 anys

Màster 60

Més de 60 anys

Les edats dels esportistes es compten al 31 de desembre de l’any de finalització de la
temporada.
7.2. Els esportistes menors d’edat que participin en les competicions hauran de portar
signada autorització del pare/mare o tutor legal i acompanyat d’aquest. (Annex I)
7.3. A les Curses Open i Populars cada organització decidirà quines categories estableix.
ARTICLE 8. Inscripcions
8.1. La inscripció a les proves del calendari d’Aqua Beach Trail FEEC, s’obriran
com a mínim 45 dies abans de la celebració de la prova.
8.2. Les inscripcions a les proves oficials FEEC s’han de fer a través del portal de la web
de la FEEC. I quedaran tancades quan ho determini l'organització.
8.3. Per participar a les proves dels calendaris oficials FEEC cal estar en possessió de la
llicència federativa de la FEEC de l’any en curs, o d’altres federacions amb qui la FEEC
tingui signats convenis de reciprocitat amb llicències aptes per a la competició.
En el moment de la recollida del dorsal caldrà presentar la llicència i el DNI.
8.4. També podran prendre part a les curses els posseïdors de la tarja temporal de la FEEC
expedida per l’entitat organitzadora, tot i que no puntuaran en les classificacions generals
de la Copa ni en Campionats.
8.5. Qualsevol esportista en possessió de la llicència federativa que tingui obert un
expedient disciplinari al Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la FEEC o al Tribunal
Català de l’Esport, no podrà puntuar a les proves de Copa Catalana o Circuit ni optar al
Campionat de Catalunya de cap modalitat esportiva reconeguda per la FEEC.
8.6. El participant només podrà competir en nom de l’entitat que consta a la llicència
federativa.
8.7. Els participants que no tinguin 18 anys en el moment de celebrar-se la competició,
hauran de presentarun permís patern degudament signat per pare, mare o tutor i també en
el cas de delegacióde la responsabilitat sobre el menor en el cas que els tutors legals no
l’acompanyin. Hauràd'anar acompanyat d'una fotocòpia del DNI del que signi.
8.8. Els participants hauran de signar un document d’acceptació de responsabilitats com el
que figura a l’Annex II.
8.9. El fet d’inscriure’s a qualsevol prova del calendari oficial significa l’acceptació d’aquest
reglament.
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8.10. L'organització impedirà la participació dels esportistes que no compleixin aquests
requisits.
8.11. Al lloc de la recepció/inscripció hi haurà sempre el reglament a disposició dels
corredors.
ARTICLE 9. Equipament
9.1. L’equipament de tots els competidors (banyador, neoprè, gorra, sabatilles, mitjons o
escarpins i ulleres) serà l’adequada a la disciplina esportiva.
9.2. Els banyadors no han de ser transparents.
9.3. L’Àrbitre Principal té autoritat per excloure qualsevol competidor que el seu equipament
o pintures en el cos no compleixi la normativa vigent.
9.4. Cap esportista podrà utilitzar o portar cap dispositiu que pugui ajudar a la seva velocitat,
resistència o flotabilitat. Per tant està prohibit la utilització de guants palmats, plaquetes de
natació, Longe-up, o qualsevol altre estri. Podrà utilitzar banyador o neoprè, ulleres, gorra,
i calçat adequat. No es podrà competir descalços. L’Àrbitre Principal podrà revisar el
material que porta cada marxador. En el cas de portar material inadequat o prohibit l’Àrbitre
Principal farà restituir aquest material per un d’homologat al competidor en qüestió.
ARTICLE 10. Oorganització d’una prova de la Copa Catalana o del Campionat de
Catalunya
10.1. El Comitè Català de Marxa Aquàtica (CCMA) i l’Àrea Tècnica Esportiva de la FEEC
són els responsables d’organitzar tots aquells aspectes relacionats amb les competicions
de Aqua Beach Trail i tenen l’autoritat tècnica respecte a les proves incloses en el calendari
de la FEEC.
10.2. La organització haurà de comptar amb:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Els permisos adients sol·licitats a les administracions i haver complimentat el gestor
d’activitat de la FEEC.
Servei d’avituallaments sòlids i líquids, en nombre suficient, per els esportistes
mentre duri la competició.
Servei de dutxes, WC’s i guarda-roba.
Arc d’Arribada (Veure annex plànols)
Circuits delimitats i senyalitzats. (Veure annex plànols)
Lloc delimitat per a les acreditacions i l’entrega de dorsals als esportistes.
Servei de vestidors.
Servei de cronometratge automàtic i manual.
Servei de cartellera o pantalles per a penjar o projectar els resultats.
Equip de so i locutor/a.
Assistència sanitària i de socors.
Organització de la reunió tècnica informativa.
Organització de la sessió comuna de escalfament amb música. (10’ com a màxim).
Organitzar la cerimònia de lliurament de trofeus.
Oferir servei de manutenció als àrbitres.
Col·laborar amb el Jurat de la Prova.
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●

Informació meteorològica i de l’estat de la mar.

10.3. L’entrega d’acreditacions i l’entrega de dorsals es faran amb la suficient antelació. La
taula d’acreditacions i entrega de dorsals tancarà 15’ abans de l’hora oficial d’inici de la
competició. L’organització sempre reflectirà en el programa aquests horaris de forma clara.
10.4. La organització disposarà d’una pàgina web on els participants hi puguin trobar i
descarregar el reglament de la prova, el gestor d’inscripcions, el programa horari de les
competicions, i qualsevol altra informació d’interès. Un cop finalitzada la competició, en
aquesta pàgina web es publicaran els resultats definitius.
10.5. Tots els Membres de la Organització, Àrbitres, Entrenadors i Assistents dels Clubs i
Premsa hauran de portar una acreditació situada en lloc ben visible. Els esportistes portaran
com acreditació el dorsal atorgat per la organització.
10.6. Proporcionar a tots els participants, abans de l’inici de les proves, una taula de
marees/corrents que n’indiquin els horaris i els efectes que poden tenir sobre els
participants en el transcurs de la cursa.
10.7. L’organització establirà un horari màxim per a la realització de la prova i que serà
comunicat en el reglament de la mateixa.
ARTICLE 11. Característiques de les curses d’Aqua Beach Trail
11.1. Característiques
Tots els participants sortiran alhora.
1. Una competició ‘Aqua Beach Trail” ha d’incorporar dues curses amb distàncies diferents.
Es reglamenten les següents distàncies per cadascuna d’elles:
Cursa llarga: entre 6 i 10 km.
Cursa curta: entre 2 i 4 km.
2. Serà obligat que el primer tram sigui en terra ferma amb la suficient distància per
poder esponjar el grup d’esportistes abans d’entrar en el primer tram d’aigua.
3. Les entrades i sortides de cada tram d’aigua estaran senyalitzades amb piquetes
que sempre s’hauran de superar de terra a mar la d’entrada i de mar a terra la de
sortida.
4. La piqueta d’entrada serà de color verd i la piqueta de sortida serà de color vermell.
5. Davant de les piquetes d’entrada i sortida es col·locaran persones de control per a
que tots els esportistes les superin correctament.
6. La senyalització dels trams de terra ferma es farà amb cintes i/o sagetes que un cop
acabada la cursa seran retirades per l’organització.
7. Els trams de terra ferma que conformen el recorregut de les curses de Aqua Beach
Trail poden ser de terra o asfalt o enllosats. Es procurarà, en el possible, que hi
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predominin els trams amb el ferm de terra (corriols i senders).
8. En les curses d’Aqua Beach Trail reglamentades aquí s’estableixen uns
percentatges de distància pels trams en terra ferma i els trams d’aigua per a que
aquestes siguin homologades pel CCMA.
●
●
●

TRAMS AIGUA: Entre el 40% i el 60 %
TRAMS TERRA FERMA: Entre el 40% i el 60 %
Exemple: Cursa amb 40% trams d’aigua i 60% amb trams de terra ferma és
acceptada. Cursa amb 20 % de trams d’aigua i un 80% de trams de terra
ferma no serà acceptada.

9. S’admet un rang de +/- 5% en les distàncies reglamentades totals de cada cursa
sense que hagi d’intervenir el Comitè Català de Marxa Aquàtica.
10.

Per altres distàncies el Comitè Català de Marxa Aquàtica estudiarà cada cas
i prendrà una decisió al respecte.

ARTICLE 12. Pòdiums
12.1. Pòdiums CATEGORIES (pòdiums GEGANTS): per els 3 primers classificats per
categoria d’edat des de Infantil a Màster 60. Es cridarà els premiats els 3 primers en cada
categoria d’edat.
• Pòdiums CATEGORIA per edat individual masculina i femenina (1 pòdium gegant).
12.2. Pòdiums ELIT per els 3 primers classificats ABSOLUTS.
• Pòdium ÈLIT individual (2 pòdiums: Masculí i Femení)
• Pòdium ÈLIT per EQUIPS.
ARTICLE 13. L’espai de competició
13.1. La prova es desenvoluparà en la platja i el mar en una zona que no es vegi afectada
per forts corrents o marees i en els camins que connectin totes les platges del recorregut
de la prova.
13.2. La organització de la prova haurà de comunicar cinc dies abans del dia de la
competició a tots els participants la temperatura del mar prevista i la previsió de l’estat de
la mar i de les condicions meteorològiques en general.
13.3. El recorregut estarà marcat per piquetes fixades al terra de sorra i en línia amb el BNI
en el cas de la platja i per cintes i/o sagetes en els camins.
13.4. L’estat de fixació de les piquetes serà revisada per la persona encarregada del control
d’entrada i sortida de cada platja.
13.5. En front de cadascuna de les piquetes per entrar i sortir de l’aigua s’hi situarà un
controlador d’entrada i sortida, de manera que no obstaculitzi la visibilitat del marxador al
viratge.
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13.6. El públic es situarà en el lloc que l’organització li ha destinat i que estarà del tot
delimitat.
13.7. Si hi ha professionals de la imatge/premsa aquests s’hauran d’acreditar i podran estar
en les zones que la organització els hi destini i que en cap pas obstaculitzaran la visió i el
treball dels àrbitres.
13.8. En les curses que l’organització hagi previst embarcacions de seguretat aquestes
portaran suficient personal de seguretat qualificat i la tripulació mínima necessària per
manejar-la. Es situaran a una distancia prudencial a la banda de mar del circuit.
13.9. MAMarcatge dels trams de terra ferma
13.9.1 Els recorreguts dels trams de terra ferma estaran degudament senyalitzats en la
seva totalitat, a ser possible amb material degradable, amb cintes, fletxes, banderoles o
qualsevol altra marca que un cop acabada la cursa sigui recuperada pels organitzadors; i
es procurarà que els colors de les marques no es confonguin amb l'entorn.
13.9.2. En especial, es tindrà cura del marcatge de les cruïlles i altres llocs conflictius,
sempre que sigui necessari l'organització ubicarà físicament alguna persona en aquests
llocs, sigui quina sigui la seva naturalesa.
13.9.3. Distància entre marques de senyalització entre com a mínim 50 metres i com a
màxim 100 metres.
13.9.4. L’organització ha de revisar el marcatge del circuit el mateix dia de la prova, abans
de l’inici de la competició.
ARTICLE 14. Membres de l’organització, equip arbitral i jurat
14.1. Per cada prova de de la Copa Catalana i el Campionat de Catalunya l’entitat
organitzadora nomenarà els següents càrrecs:
●
●
●
●
●
●
●

Director de Cursa.
Un Coordinador/a de Cursa.
Els Controladors d’Entrada i Sortida de platja necessaris segons el nombre de
platges que hi hagi en el recorregut. (2 per platja: un d’entrada i un de sortida)
Dos Cronometradors.
Un controlador de la Cambra de Sortida.
Locutor/a
Personal sanitari.

14.2 L’Equip Arbitral de cada una de les competicions estarà format mínimament per:
●
●

Un Àrbitre Principal.
Un Àrbitre Assistent.

14.3. L’Equip Arbitral de la prova serà designat pel Comitè Arbitral de la FEEC.
14.4. Tots els components de l’Equip Arbitral hauran de posseir la titulació expedida per la
FEEC com a Àrbitre de Marxa Aquàtica , i disposar de la llicència federativa de l’any en
curs.
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14.5. El jurat de la cursa
14.5.1. L’organització de cadascuna de les proves haurà de constituir abans de l’inici de la
mateixa el jurat de la cursa, que estarà format pel director de la cursa, el delegat de la
FEEC, l’àrbitre principal, els dos àrbitres assistents i un corredor participant a la prova
escollit per sorteig.
14.5.2. L’Àrbitre Principal serà el President del Jurat. També s’escollirà per sorteig un altre
corredor que quedarà en qualitat de reserva i que actuarà com a titular en cas que l’escollit
en primer lloc estigués involucrat en una reclamació.
14.5.3. Les funcions del Jurat de la cursa són:
• Atendre les reclamacions que es facin el dia de la cursa.
• Resoldre qualsevol altre conflicte en el cas que el President del Jurat de la cursa
així ho consideri.
• Si es dona el cas, el President del Jurat haurà de reunir el Jurat de Cursa i resoldre
la reclamació presentada podent fer comparèixer tots els implicats en la reclamació
i els testimonis que siguin necessaris abans de l’entrega de premis.
ARTICLE 15. Obligacions dels membres de l’organització
15.1. El director de la cursa
15.1.1. És el màxim responsable de l’organització de la competició. Juntament amb l’Àrbitre
Principal prendrà les decisions que afectin a la seguretat de la prova, assessorats pel Equip
Arbitral i els serveis Sanitaris. Ostentarà el càrrec de Responsable de Seguretat.
15.1.2. Revisarà totes les instal·lacions, els avituallaments i serveis que són
imprescindibles per disputar la competició.
15.1.3. Tenir ple control i autoritat sobre tots els membres de l'organització; aprovarà la
seva designació i els instruirà respecte de totes les normes relatives a la competició. A
petició de l’Àrbitre Principal actuarà en els casos de incidències en les instal·lacions, el
públic, premsa, etc i en tot allò relatiu a les infraestructures de la competició.
15.1.4. Assignar dos cronometradors a la Taula de Cronometratge.
15.1.5. Assignar el locutor/a.
15.1.6. Assignar els Controladors d’entrada i sortida de les platges.
15.1.7. Serà l’encarregat de donar la sortida de la prova.
15.2. El coordinador de la cursa
15.2.1. Reunir i preparar els participants abans de cada prova i assegurar-se tenir les
instal·lacions apropiades per a tots els participants durant la realització de la mateixa.
15.2.2. Informa a cada participant que haurà d'estar identificat correctament amb el seu
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dorsal i que no poden portar cap joia, inclosos rellotges.
15.2.3. Es el responsable de la zona d’acreditacions i entrega de dorsals.
15.3. El controlador de la cambra de sortida
15.3.1. Assegurar que tots els participants estiguin presents a la cambra de sortides amb el
temps requerit.
15.3.2. Mantenir els participants informats del temps que queda abans de la sortida.
15.3.3. Assegurar-se que cada participant ’està identificat correctament amb el seu dorsal
i que no porta cap joia.
15.4. Els controladors d’entrada i sortida de la cursa
15.4.1.

L’organització designarà

un

responsable

de

cada

punt

de

control.

15.4.2. Són els responsables, en cada platja del recorregut de la prova, de que els corredors
entrin i surtin del mar pel lloc adient i superant les piquetes que marquen el BNI de forma
correcte.
15.4.3. Cada platja del recorregut comptarà amb dos Controladors: un per a l’entrada a
l’aigua i un altra per a la sortida de l’aigua.
15.4.4. Els membres de control estaran facultats per amonestar als competidors en el cas
que aquests infringeixin el present reglament de competició. En cap cas el control podrá
sancionar o retenir un corredor.
15.4.5. Si un corredor comet una infracció en el moment de l’entrada i/o la sortida de l’aigua,
anotarà el seu dorsal i un cop finalitzada la cursa informarà a l’Àrbitre Principal que aplicarà
al corredor sancionat la corresponent penalització.
15.4.6. Els membres del control són els responsables de vetllar per la seguretat dels
competidors a la zona que se’ls ha assignat.
15.4.7. Els controls estan facultats per indicar la conducta a seguir en tot moment als
participants, com ara:
a) En cas d’abandonament: itinerari a seguir.
b) En cas de suspensió: itinerari a seguir
c) En cas d’accident: socórrer/avisar a direcció de cursa.
15.4.8. Tots els controls hauran d’estar al lloc indicat 20 minuts abans de l’hora de sortida
de la prova.
15.4.9. Son els responsables de la vigilància i reparació, si calgués, de les piquetes
d’entrada i sortida de la platja.
15.5. Els cronometradors
15.5.1. Controlaran el registre de temps de cada esportista, en la mesura de lo possible,
amb un equip automàtic. El cronometratge també és podrà fer de forma manual.
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15.5.2. Registrar i comunicar qualsevol decisió rebuda dels jutges i àrbitres durant la
competició.
15.5.3. Registraran totes les faltes, penalitzacions i desqualificacions ordenades per els
Jutges i Àrbitres de la Cursa. Tanmateix registraran els abandonaments o les no
presentacions a la línia de sortida.
15.5.4. Transcriure els resultats en els formularis oficials i portar la puntuació individual i per
equips de la forma adequada conforme al barem de la competició.
15.6. Els serveis sanitaris
15.6.1. Els Serveis Sanitaris són els responsables davant l’Àrbitre Principal i del Director de
la Cursa de tots els aspectes sobre la salut relacionats amb la competició i els competidors.
15.6.2. Han de informar els serveis mèdics locals de la naturalesa de la competició i garantir
que les possibles víctimes puguin ser evacuades a un centre mèdic tan ràpidament com
sigui possible.
15.6.3. Atendran a tots els participants que li sol·licitin assistència mèdica i vetllarà de l’estat
físic de aquells esportistes que presentin símptomes que puguin impedir la pràctica de la
prova. També actuaran, lògicament, en cas d’accident.
15.7. Locutor/a
15.7.1. El locutor o locutora serà l’encarregat d’anunciar tot allò referent al desenvolupament
de la competició.
15.7.2. El locutor/a anunciarà les proves que es realitzen i en quina fase i categoria es
produeixen.
15.7.3. Amenitzarà amb música els intervals de temps en els que no doni informació.
15.7.4. A més presentarà la prèvia de la competició i també l’entrega de trofeus segons les
instruccions donades pel Director de la Cursa.
ARTICLE 16. Obligacions dels àrbitres
16.1. L’àrbitre principal
16.1.1. Tenir autoritat per intervenir en la competició per assegurar-se que es compleixen
les normes reflectides en el present Reglament.
16.1.2. En el cas que es donin condicions de risc que posin en perill la seguretat dels
esportistes i dels organitzador i àrbitres, i havent consultat al Jurat de la cursa podrà parar
la cursa.
16.1.3. Atendre i resoldre totes les reclamacions que facin referència a la competició que
s’està duent a terme. En cas que sigui necessari convocarà el Jurat de la Cursa.
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16.1.4. Rebre, abans i després de la cursa, tots els informes dels Cronometradors, per
assegurar-se que s’han comptabilitzat tots els participants, amb els seus temps i
penalitzacions.
16.1.5. Desqualificarà qualsevol participant per incompliment de les normes que observi
personalment o d’aquelles que li siguin comunicades per qualsevol dels àrbitres assistents.
16.1.6. Assegurar-se que tots els àrbitres i membres de la organització necessaris per a la
realització de la prova o competició estan als seus llocs respectius. Pot designar substituts
per a qualsevol lloc on estiguin absents, no puguin actuar o actuïn de manera que no es
consideri eficient.
16.1.7. Ser el responsable, juntament amb el Director de Cursa de tots els aspectes de
seguretat relacionats amb la realització de la competició.
16.1.8. Comprovar que tota la cursa, especialment en relació a les entrades i sortides de
les platges, és segura, apropiada i lliure de qualsevol mena d’obstrucció.
16.1.9. Ser responsable d’assegurar que hi ha disponible suficient plantilla encarregada de
la seguretat durant la competició.
16.1.10. En col·laboració amb el Serveis Sanitaris, advertirà al Director de Cursa si, segons
el seu criteri, les condicions no són apropiades per dur a terme la competició i donar les
recomanacions adequades per a la modificació de la cursa o sobre la forma en què la
competició s’està duent a terme.
16.1.11. Si observa ell o un dels àrbitres a un participant que abandona o presenta
símptomes de fatiga o mal estar sol·licitarà l’assistència dels Serveis Sanitaris.
16.1.12. Fer l’acta arbitral de la cursa. L’original signat haurà de ser enviat a la FEEC en un
termini no superior a 15 dies.
16.1.13. Validar els resultats que proporcioni l'organitzador.
16.1.14. En cas d’indisposició o lesió de l’Àrbitre Principal durant la celebració de la
competició serà substituït per un dels Àrbitres Assistents.
16.2. Els àrbitres assistents han de:
16.2.1. Tenir autoritat per intervenir en la competició en qualsevol moment, per assegurar
que es compleixen les normes del present Reglament de la FEEC. Qualsevol incompliment
de les normes haurà de comunicar-la al participant i indicar-la al Àrbitre Principal.
16.2.2. Ha d’estar col·locat de manera que pugui assegurar-se que tots els participants
executen totes les maniobres pròpies de la marxa aquàtica de forma correcte.
16.2.3. Indicarà la infracció en el moment en què es produeixi, amb un senyal de xiulat i/o
mitjançant targeta i anotarà la infracció en el full de sancions. Posteriorment comunicarà les
infraccions a l’Àrbitre Principal.
16.2.4. Assegurar-se que els participants no prenen avantatge injustament ni obstaculitzen
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de forma antiesportiva cap altre esportista.
16.2.5. Tindran el poder d’ordenar a un participant que surti de l’aigua o de la cursa per terra
si ha estat desqualificat.
16.2.6. Assegurar-se en tot moment que es compleixen les normes de la competició.
ARTICLE 17. La sortida de la cursa
17.1. Totes les competicions de Aqua Beach Trail començaran amb tots els participants
darrera la línia de sortida, situats en una zona convinguda i exclusiva, preferentment en un
tram de terra.
17.2. La línia de sortida ha d'estar clarament definida per alguna senyalització a base de
piquetes, arc de sortida, cinta, etc
17.3. El senyal de sortida serà audible.
ARTICLE 18. L’arribada de la cursa
18.1. Un cop finalitzada la cursa, els participants poden sol·licitar assistència. Els
esportistes només han de ser tocats si clarament demostren una necessitat o demanen
ajuda.
18.2. Un membre dels serveis sanitaris podrà examinar el competidor quan surti de l'aigua
si aquest li ho demana o ho fa un Àrbitre. S'ha de disposar d'una zona en què el corredor
pugui seure mentre es fa la valoració.
18.3. Un cop passada la línia de meta d’arribada, els participants han de tenir accés a la
zona d’avituallament i a la zona reservada per esportistes.
ARTICLE 19. Comportament del competidor
19.1. Ha de seguir en tot moment les instruccions i indicacions dels àrbitres i controls.
19.2. Haurà de portar l’equipament esmentat a l’article 9. No es pot córrer descalç.
19.3. Ha de portar el dorsal en lloc visible, sense modificar-lo ni retallar-lo.
19.4. Està obligat a passar pel control de dorsal i material previ a la cambra de sortida.
19.5. Si opta per retirar-se de la prova ho farà en un control i seguirà les indicacions de
l'itinerari a seguir a partir d’aquell moment.
19.6. Tot corredor sol·licitat ha de prestar auxili a un altre participant que estigui en
perill o accidentat, i està obligat a comunicar-ho a l’organització de la prova.
ARTICLE 20. INFRACCIONS, SANCIONS I PENALITZACIONS
20.1. Qualsevol participant que adquireixi avantatge en cometre alguna infracció del
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reglament s'aplicarà el procediment general següent:
●

1a Infracció: Es mostrarà una targeta groga per informar-lo que ha infringit les
normes.

●

2a Infracció: Es mostrarà una targeta groga per informar-lo que ha infringit les
normes per segona vegada. En aquest moment se li mostrarà la targeta vermella i
serà desqualificat i haurà d'abandonar immediatament la cursa.

20.2. Si una acció d'un competidor es considera "antiesportiva", l'Àrbitre Principal
desqualificarà immediatament el participant involucrat, ensenyant-li la targeta vermella.
20.3. Davant d’un error arbitral, la falta de l’esportista no serà tinguda en compte.
20.4. L'assistència dels Serveis Sanitaris a un esportista per esgotament físic, sempre
hauria d'estar per sobre de les regles oficials de la desqualificació per "contacte intencionat
" amb un competidor. No serà desqualificat.
20.5. No es permet que una altra persona entri a l'aigua i ajudi el esportista a mantenir el
ritme. Aquest fet suposarà la desqualificació del competidor.
20.6. Els entrenadors i tècnics, si n’hi ha, es podran situar en qualsevol punt de l’itinerari de
la cursa sense interferir en cap moment la marxa dels esportistes. No podran utilitzar xiulet
i portaran l’acreditació en un lloc visible. Podran ser sancionats i penalitzats pels àrbitres
per conducta antiesportiva.
20.7. Prohibició de fumar. En totes les competicions de la FEEC no està permès fumar, i
concretament en les àrees d’esportistes, cronometratge, àrbitres i públic. Aquesta prohibició
no afecta al Village per a Patrocinadors, si n’hi ha.
20.8. Els viratges sempre es faran en el sentit de terra a mar per a l’entrada a l’aigua i de
mar a terra per a la sortida i sempre sobrepassant la piqueta que ho assenyala. Si es realitza
un viratge incorrecte o no superar la piqueta correctament serà sancionat amb 5” de
penalització.
20.9. Queda prohibit agafar-se i tocar voluntàriament les piquetes. Aquesta acció serà
sancionada amb targeta groga i 5” de penalització.. Una segona acció d’aquest tipus implica
targeta vermella i desqualificació.
20.10. En el cas de que un competidor vulguin avançar a un altre competidor en la fase de
marxa aquàtica la persona que és a punt de ser avançat a de deixar passar a la persona
que els avança, sense obstaculitzar-lo. Pot escollir, avisant amb veu alta, si s’avançarà per
costat platja o costat mar. Si hi ha obstaculització aquesta es penalitzarà amb tarja groga i
5” de penalització.
En els viratges es podrà avançar fent-ho sempre per la part exterior i sense produir cap
mena d’obstrucció i contacte amb el competidor avançat.
20.11. Si a l’entrada i/o sortida de l’aigua es produeix qualsevol tipus de contacte voluntari
amb un competidor contrari (obstrucció, acció malintencionada, etc…) aquesta acció es
penalitzarà amb targeta vermella i desqualificació per conducta antiesportiva.
20.12. No respectar el pas de marxador en el circuit serà sancionat amb tarja groga, i 5” de
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penalització. Està prohibit córrer, excepte a l’entrada i a la sortida de l’aigua, i en els trams
de terra ferma.
20.13. En el cas d’una sortida falsa, els esportistes tornaran al la línia de Sortida
immediatament i es tornarà a donar la Sortida. L’esportista que cometi dos falses sortides
consecutives se li mostrarà targeta vermella i serà desqualificat.
20.14. Qualsevol manca de respecte, insult, agressió o no acatament de les decisions
arbitrals serà penalitzada amb una targeta vermella i desqualificació directe.
20.15. Qualsevol manca de respecte, insult, agressió a un esportista contrari serà penalitzat
amb una targeta vermella i desqualificació directe.
20.16. Qualsevol manca de respecte cap el públic, a les instal·lacions o a l’espai de
competició i a membres del Comitè serà penalitzat amb una targeta vermella i la
desqualificació directe.
20.17. Tallar o escurçar el recorregut sortint de l’itinerari marcat serà penalitzat fins a 10’.
20.18. Si un participant perd la polsera electrònica, l’Àrbitre Assistent o un altre oficial
autoritzat informarà immediatament a l’Àrbitre Principal. Qualsevol participant que finalitzi
la carrera sense el microxip serà desqualificat.
20.19. Incórrer en el següent suposarà la desqualificació immediata del corredor i podria
suposar una sanció disciplinària per al competidor:
• No participar en qualsevol cerimònia oficial que se li hagi requerit.
• Provocar un accident de forma voluntària.
• Donar positiu en el control de dopatge.
20.20. Seran sancionades amb la desqualificació les següents infraccions:
20.20.1. No realitzar tots els trams corresponents a la disciplina de Marxa Aquàtica.
20.20.2. Faltar el respecte al medi ambient.
20.20.3. No prestar auxili a una persona accidentada.
20.20.4. Fer servir qualsevol mitjà de transport o locomoció durant tot o part del
recorregut.
20.20.5. Finalitzar la prova més tard de l’hora de tancament del control d’arribada,
fixada per l’organització.
20.20.6. Alterar la senyalització del recorregut.
20.20.7.

Participar amb el dorsal d’un altre corredor.

20.20.8. Treure´s la polsera i/o donar-la a un altre corredor.
20.21. Reglament disciplinari conducta esportiva
Si en el transcurs d'una competició o fora d'ella el CCMA considerés que han ocorregut fets
que puguin considerar com a falta, aquest informarà al Comitè de Competició i Disciplina
Esportiva de la FEEC perquè prengui la decisió definitiva i estableixi les sancions pertinents.
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ARTICLE 21. Reclamacions
21.1. Tots els participants podran presentar reclamació sobre els resultats, cronometratges
o sancions i/o penalitzacions en el moment de la prova davant el Jurat de Cursa.
21.2. Les reclamacions que es vulguin fer el mateix dia de la cursa han de fer-se per escrit
i entregar-se a l'Àrbitre Principal mitjançant el formulari oficial (Annex III) totalment
complimentat.
21.3. Les reclamacions fetes el mateix dia de la cursa es faran un cop penjades les
classificacions provisionals, per escrit i s’abonaran 50€ en concepte de caució. En cas de
ser acceptada es retornaran els 50€, en cas contrari s’ingressaran al pressupost del CCMA.
21.4. Els participants tenen dret a recórrer la decisió del Jurat, es farà per escrit a l’Àrea
Tècnica Esportiva de la FEEC dins dels 7 dies naturals següents a la celebració de cada
prova. El CCMA de la FEEC resoldrà en el termini de 30 dies posteriors a la presentació
de la reclamació.
21.5. Un cop esgotades les vies de reclamació administratives previstes en aquest
Reglament, es podrà recórrer al Comitè Català de Disciplina Esportiva (CCDE, tal i com
preveu el Reglament d’aquest Comitè en el seu article 12 i successius), tot seguit i si és el
cas al Comitè d'Apel·lació (tal com preveu l’Estatut de la FEEC), fins arribar Tribunal Català
de l'Esport.
ARTICLE 22. Ajornament o anul·lació de la prova
22.1. En el cas que es produeixin aquelles condicions meteorològiques i/o d’estat de la
mar fixades per l’Autoritat Marítima corresponent, en el preceptiu informe, la competició
s’haurà de suspendre.
22.2. En el cas de suspensió total de la competició per causes justificades el dia de la prova,
els participants no tindran dret a cap retorn del preu de la inscripció i altres despeses
derivades de la seva participació.
22.3. La suspensió per part de l’entitat organitzadora d’una prova per causes no justificades
ni justificables, aquesta haurà de retornar els drets d'inscripció.
22.4. En el cas d’ajornament o suspensió de la prova els dies previs, serà l’entitat
organitzadora amb el consentiment del CCMA la que proposarà les condicions de
l’ajornament o la suspensió.
ARTICLE 23. Seguretat
23.1. Durant la competició s’hauran de prendre totes les mesures necessàries de seguretat.
El circuit de la cursa ha de complir una sèrie de requisits que garanteixin per tal que el risc
residual sigui el mínim, vetllant en tot moment per la seguretat dels competidors.
23.2. Tot el material utilitzat en la protecció de la competició haurà de complir amb els
estàndards i homologacions de la CE.
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ARTICLE 24. Responsabilitats
24.1. El sol fet d'organitzar o de participar en una cursa inclosa en els calendaris oficials
representa l'acceptació del present reglament i així es farà constar en el reglament de cada
prova.
24.2. La FEEC no es fa responsable dels danys de qualsevol mena derivats o ocasionats
per negligència o mala fe i altres casos contemplats a les exclusions de la pòlissa de
responsabilitat civil contractada per la FEEC, durant la celebració de lesproves que integren
els calendaris oficials. Els organitzadors per a la seva informació i coneixement podran
comptar amb un exemplar íntegre de la /es pòlissa/es contractades i vigents en cada edició.
24.3. Les entitats organitzadores hauran d'estar en possessió de totes aquelles
assegurances i hauran de complir tota normativa que per a cada moment s’exigeixi a les
entitats esportives i als organitzadors de proves esportives i d'activitats físicoesportives al medi natural.
24.4. És responsabilitat dels participants portar el material obligatori i el material extra
adequat per cada una de les curses. També és responsabilitat de cada participant l'haver
obtingut els coneixements teòrics i pràctics necessaris per poder participar les Curses de
Aqua Beach Trail, així com del seu propi estat físic i a aquest efecte signaran on-line una
declaració responsable al inscriure’s a cada prova.
ARTICLE 25. Dopatge
25.1. En matèria d'antidopatge, la FEEC segueix el DECRET 130/2002, de 30 d’abril, de la
Comissió Antidopatge de Catalunya i de la Comissió per a la Protecció de la Salut de
l’Esportista de Catalunya.
25.2. L’article 83 de la Llei de l’esport, Text únic aprovat pel Decret legislatiu 1/2000, de 31
de juliol, regula la Comissió Antidopatge de Catalunya amb la finalitat de dotar
l’Administració de la Generalitat.
25.3. Serà motiu de desqualificació de la prova i de la competició FEEC i la sancióper 3
anys complerts sense poder competir en cap competició FEEC, la ingesta deproductes de
dopatge. Així com negar-se a la realització de la prova en la forma i horaris establerts.
ARTICLE 26. Disposicions finals
26.1. En qualsevol qüestió no prevista en aquest reglament prevaldrà el criteri del Comitè
Català de Marxa Aquàtica representat pel delegat federatiu de la prova.
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ANNEXOS
ANNEX I: Autorització de participació per menors d’edat
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ANNEX II: Document d’acceptació de responsabilitats
En/na
de

, amb DNI
Aqua

inscrit a la cursa

Beach Trail:

organitzada per l’Entitat
de Catalunya el dia

_______________________________i la Federació d’Entitats Excursionistes
______, manifesta que:

-

He llegit, entès i accepto íntegrament el Reglament de la prova a la que participo i també el
Reglament de les Competicions Aqua Beach Trail de la Federació d’Entitats Excursionistes de
Catalunya(FEEC), disponibles a la pàgina web de la prova i a la de la FEEC, respectivament.

-

Estic en possessió de la llicència FEEC modalitat A, o equivalent, de l’any en curs.

-

Conec i accepto el risc inherent de la pràctica de la marxa aquàtica de competició, esport que es
desenvolupa en un entorn marítim el qual pot comportar un grau d’exposició important i on es
poden donar condicions meteorològiques severes (estat de la mar, vent, fred, calor, etc...).

-

Estic en un bon estat físic i psicològic per la pràctica de la marxa aquàtica de competició, el qual
em permet assumir les distàncies que per reglament i categoria en la que participo em pertoquen.
I que no pateixo cap al·lèrgia, defecte físic, lesió o afecció de qualsevol tipus que pugui
desaconsellar la meva participació a la prova.

-

Disposo del material adequat, en bon estat d’ús i conservació, així com els coneixements tècnicsi
pràctics per al seu correcte ús, als efectes de poder participar de forma autònoma i segura a la
prova.

-

No consumeixo, ni abans ni durant la prova, cap tipus de substància prohibida ni tampoc cap de
les substàncies considerades com a dòping per la Comissió Antidopatge de Catalunya, l’Agència
Estatal de la Lluita Antidopatge i de l’AMA.

-

Accepto ser fotografiat, filmat o gravat durant la cursa, i que tant l’Entitat organitzadora com la
FEEC poden utilitzar aquestes imatges a nivell informatiu i per la promoció dels esports de
muntanya.

I en base a l’anteriorment exposat, em comprometo a:
-

Seguir en tot moment les indicacions, tècniques i de seguretat, de l’equip organitzatiu i dels
àrbitres de la cursa, així com les decisions que preguin durant el desenvolupament de la mateixa.

-

Portar l’equip personal i material de seguretat en perfecte estat d’ús segons estableixi
l’organització de la cursa en aplicació del Reglament del Campionat i la Copa Catalana de Aqua
Bech Trail de la FEEC.

-

Ser respectuós amb el Medi Natural i amb la resta de corredors/es

Data i signatura
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ANNEX III: Full de reclamació
De la competició celebrada el ......./........./..................
Nom de la prova: ................................................................................................................
Organitzada per l’entitat.....................................................................................................
Reclamant:
Nom i cognoms:
Club o
Federació
a la
que
representa:
Núm. DNI o equivalent
Telèfon:
Correu electrònic:

Esportistes afectats:
Nom i cognoms:

Dor
sal:

Club o Federació:

La FEEC ha rebut la quantitat de:
50,00 €De:
En concepte de dipòsit de la reclamació de la
cursa:Lloc i data

Delegat FEEC
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Exposició dels fets:

Sol·licitud del corredor

A.................................................., a....................de............................ de........................
El reclamant

El director de la prova
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ARTICLE 1. PRÒLEG
1.1. La Marxa Aquàtica és una disciplina esportiva que consisteix a marxar (caminar) en
un medi aquàtic amb un bon nivell d’immersió (BNI), és a dir amb una alçada d’aigua
òptima situada entre el melic i les aixelles amb o sense rem com element de propulsió.
La Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) va incloure aquesta
disciplina en els seus Estatuts el 25 de maig de 2019 per aprovació de l’Assemblea
General.
1.2. El propòsit d’aquest reglament és regular les competicions dins l’àmbit català i dins
del marc de les competicions oficials de Marxa Aquàtica de la Federació d’Entitats
Excursionistes de Catalunya (FEEC). El present Reglament pretén l'adaptació a la
normativa emanada de la International Aqua Walking (IAW) i de l’European Ramblers
Association (ERA) tot recollint i responent a les noves tendències.
1.3. L’objectiu de la competició és promoure l’esport entre els esportistes i els
organitzadors de proves i fomentar-ne la seva pràctica de forma competitiva (mitjançant
els Campionats de Catalunya i les Copes Catalanes) o de forma lúdica (mitjançant les
Curses Open i Populars).
1.4. Millorar el nivell esportiu dels marxadors aquàtics i ajudar a l’evolució de la Marxa
Aquàtica de competició, a la vegada que servir de referència per a la selecció
d’esportistes que puguin representar la FEEC.
1.5. Les Competicions Oficials de Marxa Aquàtica estan formades pel conjunt de proves
organitzades per les entitats membres de la Federació d’Entitats Excursionistes de
Catalunya i que formen part del calendari anual aprovat pel Comitè Català de Marxa
Aquàtica.
1.6. Les proves que formen part de les Competicions Oficials de Marxa Aquàtica de
Catalunya hauran de desenvolupar-se en platges aptes per a la pràctica de la Marxa
Aquàtica, és a dir aquelles que disposin d’una zona per aconseguir un Bon Nivell
d’Immersió (BNI) òptim per desenvolupar les curses amb seguretat. Aquest BNI es troba
situat entre la franja que marca la distancia entre el melic i les aixelles.

ARTICLE 2. ORGANITZACIÓ DEL CALENDARI
2.1. La Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) obrirà cada any la
convocatòria entre totes les seves entitats afiliades per formar part del calendari oficial
i escollirà aquelles que n’hagin de formar part.
2.2. Les entitats hauran de presentar la sol·licitud en el termini establert.
2.3. Qualsevol sol·licitud de competició presentada per formar part dels calendaris
oficials de la FEEC, no podrà tenir com a responsable de la prova una persona que hagi
estat sancionat en ferm per faltes greus o molt greus en els darrers 2 anys pels òrgans
jurisdiccionals de disciplina esportiva de la FEEC o pel Tribunal Català de l’Esport.
2.4. El Comitè Català de Marxa Aquàtica (CCMA), designarà les proves oficials
dels calendaris de les diferents modalitats d'entre les organitzacions que ho sol·licitin.
En el cas que no ho sol·liciti cap Entitat, ho podrà designar el CCMA.
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2.5. En cas que una cursa formi part d’un calendari oficial internacional, el reglament de
la del Aqua Walking Steering Committee de l’European Ramblers Association (ERA)
serà d’aplicació per sobre d’aquest reglament en tot allò que aquest el contradigués. No
a efectes de la Copa FEEC.
2.6. La FEEC a través del CCMA farà pública la classificació general, i de cada prova,
de les competicions oficials (Campionats de Catalunya i Copa Catalana de Marxa
Aquàtica) a la seva pàgina web. I serà l’encarregada de publicar el reglament a aplicar
a les diferents proves de marxa aquàtica del calendari.
2.7. El CCMA i l’entitat organitzadora signaran un Conveni que reflectirà les clàusules
específiques de la competició.

ARTICLE 3. COMPETICIONS OFICIALS DE MARXA AQUÀTICA.
3.1. La FEEC a través del Comitè Català de Marxa Aquàtica és l’entitat competent per
assignar i autoritzar els següents tipus de competició de Marxa Aquàtica:
a) Campionats de Catalunya
• Campionat de Catalunya de 50 m. Individual amb rem. Masculí i
Femení.
• Campionat de Catalunya de 100 m. Individual amb rem. Masculí i
Femení.
• Campionat de Catalunya de 200 m. Individual. Masculí i Femení.
• Campionat de Catalunya de 200 m. Binomi. Masculí i Femení.
• Campionat de Catalunya de 800 m. Binomi. Masculí i Femení i Mixta
(home-dona).
• Campionat de Catalunya p e r E q u i p s de R e l l e u s d e
4 x 50 m. Equips Mixtes (2 dones-2 homes)
b) Copa Catalana
• Copa Catalana de 50 m. Individual amb rem. Masculí i Femení.
• Copa Catalana de 100 m. Individual amb rem. Masculí i Femení.
• Copes Catalana de 200 m. Individual. Masculí i Femení
• Copa Catalana de 200 m. Binomi. Masculí i Femení.
• Copa Catalana de 800 m. Binomi. Masculí i Femení i Mixta (homedona).
• Copa Catalana per Equips de Relleus de 4x50 m. Equips Mixtes (2
homes i 2 dones)
c) Curses Open i Populars.
3.2. Les Entitats que organitzin competicions oficials Marxa Aquàtica, d'acord
amb les condicions establertes contractualment amb la FEEC, compliran el present
reglament i les normes tècniques vigents.
3.3. El Comitè Català de Marxa Aquàtica decidirà i anunciarà abans de finalitzar el mes
de febrer de cada any quines són les modalitats que conformaran el Campionat i la Copa
de Catalunya de Marxa Aquàtica d’aquella temporada.
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ARTICLE 4. CAMPIONATS DE CATALUNYA.
4.1. El Campionat de Catalunya de cadascuna de les modalitats de cursa, es disputa a
una sola prova que pot coincidir o no amb de les que conformen la Copa Catalana de
Marxa Aquàtica
4.2. Es podran disputar Campionats de Catalunya en les modalitats que apareixen en
l’apartat a) de l’article 3.
4.3. Només els participants amb veïnatge civil català i amb carnet federatiu FEEC, de
l'any en curs i apte per aquest tipus de competició, podran optar al títol de Campió de
Catalunya. No es classificaran els marxadors que ho facin amb tarja temporal.
4.4. En finalitzar la competició s'editaran 2 classificacions, una amb tots els esportistes
participants que donarà lloc, a la classificació general i una altra amb els esportistes
catalans i federats FEEC que donarà lloc al podi del Campionat de Catalunya.
4.5. L’entrega de premis dels Campionats de Catalunya es farà el mateix dia de la prova.
Els guanyadors hauran de ser presents per a recollir els premis atorgats. En cas
d’absència injustificada, el premi passarà al següent classificat.

ARTICLE 5. CURSES OPEN I CURSES POPULARS.
5.1. El recorregut serà l’adequat a cada tipus de prova i es regiran per aquest mateix
reglament.
5.2. Cada prova tindrà la seva classificació particular. No computaran en cap mena de
copa.

ARTICLE 6. COPA CATALANA
6.1. El CCMA organitza la Copa Catalana de Marxa Aquàtica, calendari de regularitat
format per les proves en les modalitats individual i per equips (Entitats).
6.2. La classificació final de la Copa Catalana de Marxa Aquàtica serà sempre
individual, l’assignació de punts es regeix per la següent taula:

Posició

Punts

Posició

Punts

Posició

Punts

Posició

Punts

Posició

Punts

1

100

11

45

21

30

31

20

41

10

2

90

12

43

22

29

32

19

42

9

3

81

13

41

23

28

33

18

43

8

4

73

14

39

24

27

34

17

44

7

5

66

15

37

25

26

35

16

45

6

6

60

16

35

26

25

36

15

46

5
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7

57

17

34

27

24

37

14

47

4

8

54

18

33

28

23

38

13

48

3

9

51

19

32

29

22

39

12

49

2

10

48

20

31

30

21

40

11

50

1

A la resta s'atorgarà 1 punt.
6.3. Per la classificació final de Copa Catalana de Marxa Aquàtica es sumaran els punts
obtinguts a les classificacions de totes les proves que formen la Copa, es descartarà el pitjor
resultat o no assistència si la Copa té fins a sis proves i els dos pitjors resultats o no assistència
si la Copa en té més de sis. En cas que per anul·lació d’alguna prova la Copa quedi amb menys
de 3 proves, s’haurà de puntuar en totes.
6.4. Si els components del binomi són de categoria d’edat diferent, a la prova el binomies
classificarà en la categoria del marxador que tingui la categoria superior (jerarquia: sènior,
júnior, cadet). A efectes de la classificació de la Copa Catalana, cadascun puntuarà en la
seva categoria d’edat.
Si un dels components del binomi és Junior i l’altre Sènior, l’equip puntuarà en lacategoria
Sènior.
6.5. Si hi ha un empat es tindran en compte els següents criteris per a la classificació
final de la Copa:
1. Nombre de proves en les que s’ha participat.
2. El nombre de vegades que s'ha classificat en 1r, 2n, 3r, etc. posició.
3. La millor classificació obtinguda en la prova amb major nombre de participant
en la seva categoria.
4. Si l'empat persisteix, es consideraran classificats en la mateixa posició. En
aquest cas la següent posició en la classificació quedarà deserta.
6.6. L’entrega de premis de la Copa Catalana es farà un cop finalitzada la temporada.
Els guanyadors de les respectives copes hauran de ser presents per a recollir els premis
atorgats. En cas d’absència justificada podrà recollir el trofeu una persona designada
per l’esportista guardonat.

ARTICLE 7. CATEGORIES.
7.1. En les competicions s'estableixen les categories d’edat i les subcategories
Masculines i Femenines per les modalitats de 50 m. i 100 m. Individual amb Rem i 200
m. Binomi, 200 m Individual; Masculina, Femenina i Mixta (home-dona) per la modalitat
de 800 m. Binomi. I categoria única Mixta per els 4x50 m. Relleus (2 homes – 2 dones)
Categoria

Edats

Cadet sub16

15 i 16 anys

Júnior

17 a 20 anys

7
www.feec.cat
Rambla 41, pral. 08002 Barcelona. T 934 120 777. F 934 126 353

Sènior

A partir de 21 anys

Subcategories
Promesa

21, 22, 23 anys

Màster 40

40 a 49 anys

Màster 50

50 a 59 anys

Màster 60

Més de 60 anys

Les edats dels esportistes es compten al 31 de desembre de l’any de finalització de la
temporada.
Per a la Copa Catalana i el Campionat de Catalunya s’hauran de proposar des de
l’organització les següents categories com a mínim: Junior, Sènior i Màsters.
7.2. Els esportistes menors d’edat que participin en les competicions hauran de portar
signada autorització del pare/mare o tutor legal i acompanyat d’aquest. (Annex III)
7.3. A les Curses Open i Populars cada organització decidirà quines categories
estableix.

ARTICLE 8. INSCRIPCIONS
8.1. La inscripció a les proves del calendari de Marxa Aquàtica FEEC, s’obriran
com a mínim 45 dies abans de la celebració de la prova.
8.2. Les inscripcions a les proves oficials FEEC s’han de fer a través del portal de la
web de la FEEC. I quedaran tancades quan ho determini l'organització.
8.3. Per participar a les proves dels calendaris oficials FEEC cal estar en possessió de
la llicència federativa de la FEEC de l’any en curs, o d’altres federacions amb qui la
FEEC tingui signats convenis de reciprocitat amb llicències aptes per a la competició i
amb cobertura específica de la modalitat de marxa aquàtica. En el moment de la
recollida del dorsal caldrà presentar la llicència i el DNI.
8.4. També podran prendre part a les curses els posseïdors de la tarja temporal de la
FEEC expedida per l’entitat organitzadora, tot i que no puntuaran en les classificacions
generals de la Copa ni en Campionats.
8.5. Qualsevol esportista en possessió de la llicència federativa que hagi estat
sancionat en ferm per faltes greus o molt greus en els darrers 2 anys pels òrgans
jurisdiccionals de disciplina esportiva de la FEEC o pel Tribunal Català de l’Esport, no
podrà puntuar a les proves de Copa Catalana o Circuit ni optar al Campionat de
Catalunya de cap modalitat esportiva reconeguda per la FEEC.
8.6. El participant només podrà competir en nom de l’entitat que consta a la llicència
federativa.
8.7. Els participants tindran com a mínim 13 anys d'edat (complerts durant l'any en curs),
i els menors d’edat hauran d’anar acompanyats d’un major d’edat. Els que
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no tinguin 18 anys en el moment de celebrar-se la competició, hauran de presentar un
permís patern degudament signat per pare, mare o tutor i també en el cas de delegació
de la responsabilitat sobre el menor en el cas que els tutors legals nol’acompanyin.
Haurà d'anar acompanyat d'una fotocòpia del DNI del que signi.
8.8. Els participants hauran de signar un document d’acceptació de responsabilitats
com el que figura a l’Annex IV.
8.9. El fet d’inscriure’s a qualsevol prova del calendari oficial significa l’acceptació
d’aquest reglament.
8.10. L'organització impedirà la participació dels esportistes que no compleixin aquests
requisits.
8.11. Al lloc de la recepció/inscripció hi haurà sempre el reglament a disposició dels
corredors.
8.12. Un esportista es podrà inscriure com a màxim a tres de les modalitats de la
competició de Marxa Aquàtica escollides pel Comitè per aquella temporada.

ARTICLE 9. ORGANITZACIÓ D’UNA PROVA DEL LA COPA CATALANA O
DEL CAMPIONAT DE CATALUNYA
9.1. El Comitè Català de Marxa Aquàtica (CCMA) i l’Àrea Tècnica Esportiva de la FEEC
són els responsables d’organitzar tots aquells aspectes relacionats amb les
competicions de Marxa Aquàtica i tenen l’autoritat tècnica respecte a les proves incloses
en el calendari de la FEEC.
9.2. La organització haurà de comptar amb:
● Els permisos adients sol·licitats a les administracions i haver complimentat el
gestor d’activitat de la FEEC.
● Servei d’avituallament sòlid i líquid per els esportistes mentre duri la competició.
● Servei de dutxes, WC’s i guarda-roba.
● Arc i cambra de sortida. (Veure annex II)
● Circuits delimitats i senyalitzats. (Veure annex II)
● Lloc delimitat per a les acreditacions i l’entrega de dorsals als esportistes.
● Lloc exclusiu i delimitat per el públic.
● Lloc exclusiu i delimitat per el village dels esportistes.
● Servei de cronometratge automàtic i manual.
● Servei de cartellera o pantalles per a penjar o projectar els resultats.
● Equip de so i locutor/a.
● Assistència sanitària i de socors.
● Organització de la reunió tècnica informativa.
● Organització de la sessió comuna de escalfament amb música. (10’ com a màxim).
● Organitzar la cerimònia de lliurament de trofeus.
● Oferir servei de manutenció als àrbitres.
● Col·laborar amb el Jurat de la Prova.
● Informació meteorològica i de l’estat de la mar.
9.3. L’entrega d’acreditacions i l’entrega de dorsals es faran amb la suficient antelació.
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La taula d’acreditacions i entrega de dorsals tancarà 15’ abans de l’hora oficial d’inici
de la competició. L’organització sempre reflectirà en el programa aquests horaris de
forma clara.
9.4. La organització disposarà d’una pàgina web on els participants hi puguin trobar i
descarregar el reglament de la prova, el gestor d’inscripcions, el programa horari de les
competicions, i qualsevol altra informació d’interès. Un cop finalitzada la competició, en
aquesta pàgina web es publicaran els resultats definitius.
9.5. Tots els Membres de la Organització, Àrbitres, Entrenadors i Assistents dels Clubs i
Premsa hauran de portar una acreditació situada en lloc ben visible. Els esportistes
portaran com acreditació el dorsal atorgat per la organització.
9.6. Proporcionar a tots els participants, abans de l’inici de les proves, una taula de
marees/corrents que n’indiquin els horaris i els efectes que poden tenir sobre els
participants en el transcurs de la cursa.

ARTICLE 10. DESCRIPCIÓ, ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LA
MODALITAT 50 M i 100 M INDIVIDUAL AMB REM
10.1. DESCRIPCIÓ
1. Dos participants competeixen simultàniament sobre un circuit de 50 m o de 100
m.
2. Rem obligatori.
10.2. ORGANITZACIÓ
1. Es situaran dos carrers a la línia de sortida, un per cada competidor, delimitats
per piquetes.
2. Els marxadors sortiran a la indicació del jutge de sortida.
3. Sortida de 2 esportistes de la mateixa categoria un cop el duel precedent hagi
acabat.
4. EL temps emprat serà quan el marxador creui la línia de meta.
5. En el cas d’eliminació directa (semifinals i finals) el guanyador serà designat visualment per l’àrbitre d’arribada i si hi ha litigi es comprovarà el temps emprat.
10.3. DESENVOLUPAMENT (2 fases)
1. Pròleg. Un primera ronda selectiva amb classificació pels 4 millors temps de
tots els participants.
2. Finals: (segons el nombre d’inscrits i/o les condicions meteorològiques) amb els
4 primers classificats masculins i classificades femenines.
▪ Opció 1.- (preferentment):Semifinals: 1er contra 3er i 2ón contra 4art
temps. Final B (3er i 4art lloc). Final A (1er i2ón lloc).
▪ Opció 2.- Final B: 3er i 4art temps. Final A: 1er i 2ón temps.
▪ Opció 3.- Final A directa entre els/les 1er i 2ón temps.

ARTICLE 11. DESCRIPCIÓ, ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LA
MODALITAT 200 M BINOMI A MANS NUES
11.1. DESCRIPCIÓ
1. Cursa en paral·lel de 2 equips (binomis) en circuit de 200 m.
2. Els marxadors s’impulsen a mans nues. No poden utilitzar cap utensili de propulsió ni guants palmats.
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11.2. ORGANITZACIÓ
1. Es situaran 2 carrers a la línia de sortida, un per cada equip, delimitats per piquetes, un a la dreta i l’altra a l’esquerra.
2. Els marxadors sortiran a la indicació del jutge de sortida.
3. Sortida de 2 esportistes de la mateixa categoria un cop el duel precedent hagi
acabat.
4. EL temps emprat pel binomi serà quan el darrer component de l’equip creui la
línia de meta.
5. En el cas d’eliminació directa (semifinals i finals) el guanyador serà designat visualment per l’àrbitre d’arribada i si hi ha litigi es comprovarà el temps emprat.
6. Els components d’un binomi podran realitzar tants relleus com creguin convenient en el transcurs de la prova.
11.3. DESENVOLUPAMENT (2 fases)
1. Pròleg. Un primera ronda selectiva amb classificació pels 4 millors temps de
tots els participants.
2. Finals: (segons el nombre d’inscrits i/o les condicions meteorològiques) amb els
4 primers classificats masculins i classificades femenines.
§ Opció 1.- (preferentment):Semifinals: 1er contra 3er i 2ón contra 4art
temps. Final B (3er i 4art lloc). Final A (1er i2ón lloc).
§ Opció 2.- Final B: 3er i 4art temps. Final A: 1er i 2ón temps.
§ Opció 3.- Final A directa entre els/les 1er i 2ón temps.

ARTICLE 12. DESCRIPCIÓ, ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LA
MODALITAT 200 M INDIVIDUAL A MANS NUES
12.1. DESCRIPCIÓ
1. Dos participants competeixen simultàniament sobre un circuit de 200 m.
2. Els marxadors s’impulsen a mans nues. No poden utilitzar cap utensili de propulsió ni guants palmats.
12.2. ORGANITZACIÓ
1. Es situaran 2 carrers a la línia de sortida, un per cada equip, delimitats per piquetes, un a la dreta i l’altra a l’esquerra.
2. Els marxadors sortiran a la indicació del jutge de sortida.
3. Sortida de 2 esportistes de la mateixa categoria un cop el duel precedent hagi
acabat.
4. El temps emprat serà quan el marxador creui la línia de meta.
5. En el cas d’eliminació directa (semifinals i finals) el guanyador serà designat visualment per l’àrbitre d’arribada i si hi ha litigi es comprovarà el temps emprat.
12.3. DESENVOLUPAMENT (2 fases)
1. Pròleg. Un primera ronda selectiva amb classificació pels 4 millors temps de
tots els participants.
2. Finals: (segons el nombre d’inscrits i/o les condicions meteorològiques) amb els
4 primers classificats masculins i classificades femenines.
§ Opció 1.- (preferentment):Semifinals: 1er contra 3er i 2ón contra 4art
temps. Final B (3er i 4art lloc). Final A (1er i2ón lloc).
§ Opció 2.- Final B: 3er i 4art temps. Final A: 1er i 2ón temps.
§ Opció 3.- Final A directa entre els/les 1er i 2ón temps.

11
www.feec.cat
Rambla 41, pral. 08002 Barcelona. T 934 120 777. F 934 126 353

ARTICLE 13. DESCRIPCIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LA MODALITAT
800M BINOMI
13.1. DESCRIPCIÓ
1. Cursa de 2 equips (binomis) en circuit de 800 m.
2. Els marxadors s’impulsen a mans nues. No poden utilitzar cap utensili de propulsió ni guants palmats.
13.2. ORGANITZACIÓ
3. Es situaran 2 boies de sortida i 2 boies de gir.
4. Els equips sortiran per intervals de 1 minut. (aquest marge de temps és susceptible de modificar-se segons el nombre d’inscrits)
5. El temps emprat pel binomi serà quan el darrer component de l’equip creui la
línia de meta.
6. Els components d’un binomi podran realitzar tants relleus com creguin convenient en el transcurs de la prova.
13.3. DESENVOLUPAMENT
7. El 800m Binomi es desenvolupa amb el sistema de cursa única amb classificació per temps dels participants: els 3 millors temps absoluts dels equips (Masculins, Femenins i Mixtes) obtindran medalla i els tres millors per categoria d’edat
obtindran diploma.

ARTICLE 14. DESCRIPCIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LA MODALITAT PER
EQUIPS RELLEUS 4x50 m.
14.1. DESCRIPCIÓ
1. Cursa per equips de 4 esportistes (2 dones i 2 homes) en circuit de 50 m.
S’enfronten dos equips amb sortides individuals on el primer esportista dona el
relleu al segon, aquest al tercer i aquest al quart. L’ordre de sortida de cada
esportista d’un equip és decidit per l’entrenador de l’equip.
2. Els relleus es realitzaran contactant les mans del competidors que es relleven,
en la línia de sortida i arribada.
3. L’esportista que pren el relleu haurà d’estar situat sempre darrera la línia de
sortida.
14.2. ORGANITZACIÓ
1. Es situaran 2 carrers a la línia de sortida, un per cada equip, delimitats per piquetes, un a la dreta i l’altra a l’esquerra.
2. Els primers marxadors de l’equip sortiran a la indicació del jutge de sortida.
3. Els primers marxadors d’un equip donaran el relleu de forma correcta als segons i així
successivament fins al quart marxador.
4. El temps emprat serà quan el quart marxador i darrer en prendre el relleu creui la línia de
meta.
14.3.DESENVOLUPAMENT (2 fases)
1. Pròleg. Un primera ronda selectiva amb classificació pels 4 millors temps de
tots els equips.
2. Finals: (segons el nombre d’inscrits i/o les condicions meteorològiques) amb els
4 primers classificats.
§ Opció 1.- (preferentment):Semifinals: 1er contra 3er i 2ón contra 4art
temps. Final B (3er i 4art lloc). Final A (1er i2ón lloc).
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§ Opció 2.- Final B: 3er i 4art temps. Final A: 1er i 2ón temps.
§ Opció 3.- Final A directa entre els/les 1er i 2ón temps.

ARTICLE 15. PÒDIUMS
15.1. Pòdiums CATEGORIES (pòdiums GEGANTS): per els 3 primers classificats per
categoria d’edat des de Cadet a Màster 60. Es cridarà els premiats els 3 primers en cada
categoria d’edat.
• Pòdium CATEGORIA 800 Binomi (1 pòdium gegant)
• Pòdium CATEGORIA 200 Binomi (1 pòdium gegant)
• Pòdium CATEGORIA 200 Individual ( 1 pòdium gegant)
• Pòdium CATEGORIA 50 Individual (1 pòdium gegant)
• Pòdium CATEGORIA 100 Individual (1 pòdium gegant)
15.2. Pòdiums ELIT per els 3 primers classificats ABSOLUTS.
• Pòdium ÈLIT 800 Binomi (3 pòdiums: Masculí, Femení i Mixta)
• Pòdium ÈLIT 200 Binomi(2 pòdiums: Masculí i Femení)
• Pòdium ÈLIT 200 Individual (2 pòdiums: Masculí i Femení)
• Pòdium ÈLIT 50 Individual (2 pòdiums: Masculí i Femení)
• Pòdium ÈLIT 100 Individual (2 pòdiums: Masculí i Femení)
• Pòdium ÈLIT 4x50 RELLEUS (1 pòdium: Mixte)
En el cas de la Copa Catalana l’entitat organitzadora tindrà la potestat d’atorgar premis als millors
classificats.

ARTICLE 16. L’ESPAI DE COMPETICIÓ
16.1. La prova es desenvoluparà en la platja i el mar en una zona que no es vegi
afectada per forts corrents o marees.
16.2. La organització de la prova haurà de comunicar cinc dies abans del dia de la
competició a tots els participants la temperatura del mar prevista i la previsió de l’estat
de la mar i de les condicions meteorològiques en general.
16.3. El circuit estarà marcat per piquetes fixades al terra de sorra i en línia amb el BNI.
16.4. L’estat de fixació de les piquetes serà revisat cada 30 minuts de competició a
l’ordre de l’àrbitre principal. La competició s’aturarà i els tècnics faran la revisió.
16.5. Si per causes de l’estat del mar o bé perquè algun competidor ha modificat la
fixació d’una piqueta, un cop finalitzada aquella màniga, l’àrbitre principal, aturant la
competició, farà revisar i adequar la fixació de les piquetes als tècnics corresponents.
Un cop solucionada la fixació de les piquetes es reiniciarà la competició a l’ordre de
l’àrbitre principal.
16.6. Tots els viratges / girs de la cursa s'indicaran clarament a través de piquetes. Tots
els girs seran en la direcció mar a terra. Les boies/piquetes que indiquen canvis de
direcció de la cursa hauran de tenir un color diferent a les boies que guien i senyalitzen
l’espai de competició.

13
www.feec.cat
Rambla 41, pral. 08002 Barcelona. T 934 120 777. F 934 126 353

16.7. En front de cadascun dels girs de la cursa s’hi situarà un àrbitre assistent, de
manera que no obstaculitzi la visibilitat del marxador al viratge.
16.8. L'arribada es situa en el mateix punt que la sortida.
16.9. La línia de sortida i arribada de terra a mar o de mar a terra estarà formada per
carrers delimitats per piquetes i/o tanques.
16.10. La zona on es desenvolupa la competició estarà delimitada per línia de boies. En
aquesta zona no més hi podran estar i circular els esportistes i els oficials de cursa.
16.11. El públic es situarà en el lloc que l’organització li ha destinat i que estarà del tot
delimitat.
16.12. Si hi ha professionals de la imatge/premsa aquests s’hauran d’acreditar i podran
estar en les zones que la organització els hi destini i que en cap pas obstaculitzaran la
visió i el treball dels àrbitres.
16.13. En les curses que l’organització hagi previst embarcacions de seguretat
aquestes portaran suficient personal de seguretat qualificat i la tripulació mínima
necessària per manejar-la. Es situaran a una distancia prudencial a la banda de mar del
circuit.

ARTICLE 17. MEMBRES DE L’ORGANITZACIÓ, EQUIP ARBITRAL I JURAT
17.1. Per cada prova de de la Copa Catalana i el Campionat de Catalunya l’entitat
organitzadora anomenarà els següents càrrecs:
● Director de Cursa.
● Un Coordinador/a de Cursa.
● Dos tècnics de Cursa.
● Dos Cronometradors.
● Un controlador de la Cambra de Sortida.
● Un regulador d’Arribada.
● Locutor/a
● Personal sanitari.
17.2 L’Equip arbitral de cada una de les competicions estarà format mínimament per:
● Un Àrbitre Principal.
● Dos Àrbitres Assistents.
17.3. L’Equip Arbitral de la prova serà designat pel Comitè Arbitral de la FEEC.
17.4. Cap càrrec actuarà en més d’un lloc simultàniament. Sí podrà canviar a un altre
lloc quan hagi acabat totes les funcions del lloc inicial.
17.5. L’Àrbitre Principal i els Àrbitres Assistents hauran de posseir la titulació expedida
per la FEEC com a Àrbitre de Marxa Aquàtica, i disposar de la llicència federativa de
l’any en curs.
17.6. EL JURAT DE LA CURSA
17.6.1. L’organització de cadascuna de les proves haurà de constituir abans de l’inici de
la mateixa el jurat de la cursa, que estarà format per: el Director de la Cursa, el Àrbitre
Principal, el delegat de la FEEC, 1 corredor participant a la prova escollit per sorteig per
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l’Àrbitre Principal i un del àrbitres assistents.
17.6.2. L’Àrbitre Principal serà el President del Jurat. També s’escollirà per sorteig un
altre corredor que quedarà en qualitat de reserva i que actuarà com a titular en casque
l’escollit en primer lloc estigués involucrat en una reclamació.
17.6.3. Les funcions del Jurat de la cursa són:
• Atendre les reclamacions que es facin el dia de la cursa.
• Resoldre qualsevol altre conflicte en el cas que el President del Jurat de la
cursa així ho consideri.
• Si es dona el cas, el President del Jurat haurà de reunir el Jurat de Cursa i
resoldre la reclamació presentada podent fer comparèixer tots els implicats en la
reclamació i els testimonis que siguin necessaris abans de l’entrega de premis.

ARTICLE 18. OBLIGACIONS DELS OFICIALS MEMBRES DE LA
ORGANITZACIÓ
18.1. EL DIRECTOR DE CURSA
18.1.1. És el màxim responsable de l’organització de la competició. Juntament amb
l’Àrbitre Principal prendrà les decisions que afectin a la seguretat de la prova,
assessorats pel Equip Arbitral i l’Oficial Mèdic. Ostentarà el càrrec de Responsable de
Seguretat.
18.1.2.
Revisarà totes les instal·lacions, els avituallament i serveis que són
imprescindibles per disputar la competició i que estan reflectits en l’annex II.
18.1.3. Tenir ple control i autoritat sobre tots els membres de l'organització; aprovarà
la seva designació i els instruirà respecte de totes les normes relatives a la competició.
A petició de l’Àrbitre Principal actuarà en els casos de incidències en les instal·lacions,
el públic, premsa, etc i en tot allò relatiu a les infraestructures de la competició.
18.1.4. Assignar dos cronometradors a la Taula de Cronometratge.
18.1.5. Assignar el locutor/a.
18.1.6. Assignar els dos Tècnics de Cursa.
18.2. EL COORDINADOR/A DE CURSA
18.2.1. Reunir i preparar els participants abans de cada prova i assegurar-se tenir les
instal·lacions apropiades per a tots els participants durant la realització de la mateixa.
18.2.2. Informa a cada participant que haurà d'estar identificat correctament amb el
seu dorsal i que no poden portar cap joia, inclosos rellotges.
18.2.3. Es el responsable de la zona d’acreditacions i entrega de dorsals.
18.3. EL CONTROLADOR DE LA CAMBRA DE SORTIDA
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18.3.1. Assegurar que tots els participants estiguin presents a la cambra de sortides
amb el temps requerit i assignarà el carrer de sortida a cada participant o equip.
18.3.2. Mantenir els participants i els oficials informats del temps que queda abans de
la sortida en intervals apropiats fins als últims cinc minuts.
18.3.3. Assegurar-se que cada participant ’està identificat correctament amb el seu
dorsal i que no porta cap joia, inclosos rellotges.
18.4. EL REGULADOR D’ARRIBADA
18.4.1. Assegurar que tots els participants que surten de l'aigua en el moment l'arribada
es dirigiran des de la zona de trànsit al lloc reservat al village dels esportistes.
18.4.2. Avisarà a l’Oficial Mèdic si detecta que algun participant finalitza la prova amb
problemes físics.
18.5. ELS TÈCNICS DE CURSA
18.5.1. Son els responsables de la vigilància de les instal·lacions de la cursa: piquetes,
boies, banderoles i tot aquell material que es faci servir per delimitar zona de competició.
18.5.2. Assegurar que les zones d'arribades, sortides i circuit estan correctament
senyalitzades i que tot l'equip s'ha instal·lat i està treballant correctament.
18.5.3. Assegurar que tots els girs estiguin correctament senyalitzats amb les degudes
piquetes i controlats abans del començament de la prova.
18.5.4. Amb l'Àrbitre Principal , inspeccionaran el circuit de la carrera i les
senyalitzacions abans del començament de la competició.
18.5.5. Cada 30 minuts revisaran l’estat de les piquetes del circuit. Podran actuar, si
l’Àrbitre Principal els hi ordena qualsevol acció per solucionar qualsevol incidència en
la senyalització del circuit. En el moment que actuïn els Tècnics de Cursa les sortides
de la cursa quedaran suspeses mentre duri la revisió o manteniment.
18.6. ELS CRONOMETRADORS
18.6.1. Controlaran el registre de temps de cada esportista, en la mesura de lo possible,
amb un equip automàtic. El cronometratge també és farà paral·lelament de forma
manual.
18.6.2. Registrar i comunicar qualsevol decisió rebuda dels jutges i àrbitres durant la
competició.
18.6.3. Registraran totes les faltes, penalitzacions i desqualificacions ordenades per els
Jutges i Àrbitres de la Cursa. Tanmateix registraran els abandonaments o les no
presentacions a la línia de sortida.
18.6.4. Transcriure els resultats en els formularis oficials i portar la puntuació individual
i per equips de la forma adequada conforme al barem de la competició.
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18.7. ELS SERVEIS SANITARIS
18.7.1. Els Serveis Sanitaris són els responsables davant l’Àrbitre Principal i delDirector
de la Cursa de tots els aspectes sobre la salut relacionats amb la competició i els
competidors.
18.7.2. Han de informar els serveis mèdics locals de la naturalesa de la competició i
garantir que les possibles víctimes puguin ser evacuades a un centre mèdic tan
ràpidament com sigui possible.
18.7.3. Han de comunicar a l’Àrbitre Principal si, al seu parer, les condicions no són
apropiades per dur a terme la competició i donar les recomanacions adequades per a la
modificació de la cursa o sobre la forma en què la competició s'està duent a terme.
18.7.4. Atendran a tots els participants que li sol·licitin assistència mèdica i vetllarà de
l’estat físic de aquells esportistes que presentin símptomes que puguin impedir la
pràctica de la prova. També actuaran, lògicament, en cas d’accident.
18.8. LOCUTOR/A
18.8.1. El locutor o locutora serà l’encarregat d’anunciar tot allò referent al
desenvolupament de la competició.
18.8.2. El locutor/a anunciarà les proves que es realitzen i en quina fase i categoria es
produeixen. Haurà d’anunciar els noms dels competidors i de l’equip que pertanyen
moments abans de la sortida.
18.8.3. Amenitzarà amb música els intervals de temps en els que no doni informació.
18.8.4. A més presentarà la prèvia de la competició i també l’entrega de trofeus segons
les instruccions donades pel Director de la Cursa.

ARTICLE 19. OBLIGACIONS DELS ÀRBITRES.
19.1. L’ÀRBITRE PRINCIPAL
19.1.2. Tenir autoritat per intervenir en la competició per assegurar-se que es
compleixen les normes reflectides en el present Reglament.
19.1.3. En el cas que es donin condicions de risc que posin en perill la seguretat dels
esportistes i dels oficials, i havent consultat al Equip Arbitral podrà parar la cursa.
19.1.4. Atendre i resoldre totes les reclamacions que facin referència a la competició
que s’està duent a terme. En cas que sigui necessari convocarà el Jurat de la Cursa.
19.1.5. Rebre, abans i després de la cursa, tots els informes dels Cronometradors, per
assegurar-se que s’han comptabilitzat tots els participants, amb els seus temps i
penalitzacions.
19.1.6. Avisarà els participants que la sortida és imminent, aixecant una bandera i fent
tocs de xiulet curts.
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19.1.7. Desqualificarà qualsevol participant per incompliment de les normes que
observi personalment o d’aquelles que li siguin comunicades per qualsevol dels àrbitres
assistents.
19.1.8. Assegurar-se que tots els àrbitres i membres de la organització necessaris per
a la realització de la prova o competició estan als seus llocs respectius. Pot designar
substituts per a qualsevol lloc on estiguin absents, no puguin actuar o actuïn de manera
que no es consideri eficient.
19.1.9. Ser el responsable, juntament amb el Director de Cursa de tots els aspectes de
seguretat relacionats amb la realització de la competició.
19.1.10. Comprovar que tota la cursa, especialment en relació a la sortida i la zona
d’arribades, és segura, apropiada i lliure de qualsevol mena d’obstrucció.
19.1.11. Ser responsable d’assegurar que hi ha disponible suficient plantilla
encarregada de la seguretat durant la competició.
19.1.12. En col·laboració amb el Serveis Sanitaris, advertirà al Director de Cursa si,
segons el seu criteri, les condicions no són apropiades per dur a terme la competició i
donar les recomanacions adequades per a la modificació de la cursa o sobre la forma
en què la competició s’està duent a terme.
19.1.13. Assignar una posició a l’àrbitre de Sortida i d’Arribada.
19.1.14. Si observa ell o un dels àrbitres a un participant que abandona o presenta
símptomes de fatiga o mal estar ordenarà la seva sortida de l’aigua. En aquest cas
sol·licitarà l’assistència dels Serveis Sanitaris.
19.1.15. Fer l’acta arbitral de la cursa. L’original signat haurà de ser enviat a la FEEC
en un termini no superior a 15 dies.
19.1.16. Validar els resultats que proporcioni l'organitzador.
19.1.17. En cas d’indisposició o lesió de l’Àrbitre Principal durant la celebració de la
competició serà substituït per un dels Àrbitres Assistents.
19.2. ELS ÀRBITRES ASSISTENTS han de:
19.2.1. Tenir autoritat per intervenir en la competició en qualsevol moment, per
assegurar que es compleixen les normes del present Reglament de la FEEC. Qualsevol
incompliment de les normes haurà de comunicar-la al participant i indicar-la al Àrbitre
Principal.
19.2.2. Ha d’estar col·locat de manera que pugui assegurar-se que tots els participants
executen els girs tal com s’indica en les instruccions de la competició, i tal com s’hagi
indicat en la reunió prèvia.
19.2.3. Indicarà la infracció en el moment en què es produeixi, amb un senyal de xiulat
i/o mitjançant targeta i anotarà la infracció en el full de sancions. Posteriorment
comunicarà les infraccions a l’Àrbitre Principal.
19.2.4. Assegurar-se que els participants no prenen avantatge injustament ni
obstaculitzen de forma antiesportiva cap altre esportista.
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19.2.5. Tindran el poder d’ordenar a un participant que surti de l’aigua si ha estat
desqualificat.
19.2.6. Assegurar-se en tot moment que es compleixen les normes de la competició.
19.3. ÀRBITRES DE SORTIDA I D’ARRIBADA (ASSISTENTS)
19.3.1. Està col·locat a la línia de sortida i d’arribada, on tindran clarament una visió
clara de la línia de meta.
19.3.2. Fer començar la prova seguint el senyal de l’Àrbitre Principal.
19.3.3. Comunicar, després de cada arribada en la competició per eliminació directe, el
lloc dels participants (1er i 2ón), d’acord amb les instruccions rebudes.
19.3.4. El jutge d’arribada pot actuar com a cronometrador en la mateixa prova si
s’escau. En el cas de cronometratge manual, una altra opció és situar un dels dos
cronometradors a la línia d’arribada i registrar el temps a l’ordre de l’àrbitre d’Arribada.
19.3.5. Assegurar-se que els participants no prenen avantatge injustament ni
obstaculitzen de forma antiesportiva cap altre esportista. En cas de sortida nul·la farà
repetir la sortida.

ARTICLE 20. LA SORTIDA DE LA CURSA
20.1. Totes les competicions de Marxa Aquàtica començaran amb tots els participants
sobre la platja, situats en una zona convinguda i exclusiva.
20.2. Tots els competidors tindran una hora de de crida assignada i que serà
determinada a cada prova per una planificació comunicada prèviament.
20.3. Abans de la sortida, el Coordinador de Cursa i el Controlador de la Cambra de
Sortida mantindran els participants informats en la cambra de sortida.
20.4. La línia de sortida ha d'estar clarament definida per alguna senyalització a base
de piquetes, arc de sortida, etc
20.5. L'Àrbitre Principal indicarà, per mitjà d'una bandera mantinguda enlaire i xiulets
curts, quan la sortida sigui imminent, i indicarà que la competició està sota les ordres del
jutge de sortides senyalant-lo amb la bandera.
20.6. L’Àrbitre de Sortida estarà col·locat de manera que sigui clarament visible per tots
els participants.
20.7. A l'ordre de "preparats" de l’Àrbitre de Sortida, els participants s’hauran de
col·locar a la línia de sortida.
20.8. L’Àrbitre de Sortida donarà el senyal de sortida anticipant els darrers 5 segons
marcant-ho amb els dits de la mà.
20.9. El senyal de sortida serà audible i visual baixant la banderola.
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ARTICLE 21. L'ARRIBADA DE LA CURSA
21.1. Si un participant perd la polsera electrònica, l’Àrbitre Assistent o un altre oficial
autoritzat informarà immediatament a l’Àrbitre Principal. Qualsevol participant que
finalitzi la carrera sense el microxip serà desqualificat.
21.2. L’Àrbitre d'Arribada estarà col·locat de manera que pugui observar l'arribada en
tot moment. L'àrea en la qual s'hagi ubicat ha de ser per al seu ús exclusiu.
21.3. En sortir de l' aigua, els participants poden sol·licitar assistència. Els esportistes
només han de ser tocats si clarament demostren una necessitat o demanen ajuda.
21.4. Un membre de l'equip mèdic podrà examinar el competidor quan surti de l'aigua
si aquest li ho demana o ho fa un Àrbitre. S'ha de disposar d'una cadira en què el
marxador pugui seure mentre es fa la valoració.
21.5. Un cop passada la línia de meta, els participants han de tenir accés a la zona
d’avituallament i al village d’esportistes.

ARTICLE 22. INFRACCIONS, SANCIONS I PENALITZACIONS
22.1. Qualsevol participant que adquireixi avantatge en cometre alguna infracció del
reglament s'aplicarà el procediment general següent:
●
●

1a Infracció: Es mostrarà una targeta groga per informar-lo que ha infringit les
normes.
2a Infracció: Es mostrarà una targeta groga per informar-lo que ha infringit les
normes per segona vegada. En aquest moment se li mostrarà la targeta vermella i serà desqualificat i haurà d'abandonar immediatament l'aigua, sense passar per l’arc de cronometratge.

22.2. Si una acció d'un competidor es considera "antiesportiva", l'Àrbitre Principal
desqualificarà immediatament el participant involucrat, ensenyant-li la targeta vermella.
22.3. Davant d’un error arbitral, la falta de l’esportista no serà tinguda en compte
22.4. L'assistència dels Serveis Sanitaris a un esportista per esgotament físic, sempre
hauria d'estar per sobre de les regles oficials de la desqualificació per "contacte
intencionat " amb un competidor. No serà desqualificat.
22.5. Cap esportista podrà utilitzar o portar cap dispositiu que pugui ajudar a la seva
velocitat, resistència o flotabilitat, a excepció de la pala de rem autoritzada i homologada
per la IAW. Per tant està prohibit la utilització de guants palmats, plaquetes de natació,
Longe-up, o qualsevol altre estri. Podrà utilitzar banyador o neoprè, ulleres, gorra, i
calçat adequat. No es podrà competir descalços. L’Àrbitre Principal podrà revisar el
material que porta cada marxador. En el cas de portar material inadequat o prohibit
l’Àrbitre Principal farà restituir aquest material per un d’homologat al competidor en
qüestió.
22.6. No es permet que una altra persona entri a l'aigua i ajudi el esportista a mantenir
el ritme. Aquest fet suposarà la desqualificació del competidor.
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22.7. Els entrenadors i tècnics, si n’hi ha, es situaran en un lloc reservat a primera línia
de l’espai reservat pel públic. No podran utilitzar xiulet i portaran l’acreditació enun lloc
visible. Podran ser sancionats i penalitzats pels àrbitres per conducta antiesportiva. En
aquest cas hauran d’abandonar el seu lloc.
22.8. Prohibició de fumar. En totes les competicions de la FEEC no està permès fumar,i
concretament en les àrees d’esportistes, cronometratge, àrbitres i públic. Aquesta
prohibició no afecta al Village per a Patrocinadors.
22.9. Els viratges sempre es faran en el sentit de mar a terra. Si es realitza un viratge
a l’inrevés serà sancionat amb 5” de penalització.
22.10. Queda prohibit agafar-se i tocar voluntàriament les piquetes. Aquesta acció serà
sancionada amb targeta groga i 5” de penalització.. Una segona acció d’aquest tipus
implica targeta vermella i desqualificació.

22.11. Els encreuaments i els avançaments es faran sense molestar a la persona o
equip que s’avança o es creua.
22.12. En el cas d’encreuaments aquests es faran per la dreta de la marxa del
competidor.
22.13. En el cas de que un competidor o un equip vulguin avançar a un altre competidor
o equip, la persona o equip que és a punt de ser avançat a de deixar passar a la persona
o equip que els avança, sense obstaculitzar-lo. Pot escollir, avisant amb veu alta, si
s’avançarà per costat platja o costat mar. Si hi ha obstaculització aquesta es penalitzarà
amb tarja groga i 5” de penalització.
En els viratges es podrà avançar fent-ho sempre per la part exterior i sense produir cap
mena d’obstrucció i contacte amb el competidor avançat.
22.14. Si a l’entrada i/o sortida de l’aigua es produeix qualsevol tipus de contacte
voluntari amb un competidor de l’equip contrari (obstrucció, acció malintencionada,
etc…) aquesta acció es penalitzarà amb targeta vermella i desqualificació per conducta
antiesportiva.
22.15. No respectar el pas de marxador en el circuit serà sancionat amb tarja groga, i 5”
de penalització. Està prohibit córrer, excepte a l’entrada i a la sortida de l’aigua, entre
la línia de Sortida i la primera piqueta de cursa i entre la darrera piqueta i la línia
d’arribada.
22.16. En el cas d’una sortida falsa, els esportistes tornaran al la línia de Sortida
immediatament i es tornarà a donar la Sortida. L’esportista que cometi 2 falses sortides
consecutives se li mostrarà targeta vermella i serà desqualificat.
22.17. Qualsevol manca de respecte, insult, agressió o no acatament de les decisions
arbitrals serà penalitzada amb una targeta vermella i desqualificació directe.
22.18. Qualsevol manca de respecte, insult, agressió a un esportista contrari serà
penalitzat amb una targeta vermella i desqualificació directe.
22.19. Qualsevol manca de respecte cap el públic, a les instal·lacions o a l’espai de
competició i a membres del Comitè serà penalitzat amb una targeta vermella i la
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desqualificació directe.
22.20. Els components dels binomis hauran de marxar sincronitzats i junts i no podrà
haver una distancia superior a 2 m. durant més de 5¨. Si es supera aquest límit es
penalitzarà amb tarja groga i 5”. El pas de marxador (braços i cames) és obligat. Els
relleus entre els membres del binomi estan autoritzats i gestionats com l’estratègia
d’equip ho marqui. És possible no fer relleus, com estratègia de cursa.
22.21. Està prohibit que el segon membre d’un binomi empenyi o s’agafi al primer.
Tampoc el primer marxador no pot estirar al segon. Aquesta falta serà sancionada amb
targeta groga i 5”. De totes formes, i en els casos de caiguda o d’onada, un membre
d’un binomi esta autoritzat a ajudar a l’altre, i que aquest reprengui el pas de marxador.
22.22. Incórrer en el següent suposarà la desqualificació immediata del corredor o
equip i podria suposar una sanció disciplinària per al competidor:
• No participar en qualsevol cerimònia oficial que se li hagi requerit.
• Provocar un accident de forma voluntària.
• Donar positiu en el control de dopatge.
22.23. Reglament disciplinari conducta esportiva.
Si en el transcurs d'una competició o fora d'ella el CCMA considerés que han ocorregut
fets que puguin ser constitutius de falta, formularà denúncia davant el Secretari General
de la FEEC, interesant la incoació d’expedient disciplinari davant el Comitè de
Competició i Disciplina Esportiva de la FEEC.
22.24. Faltar el respecte al medi ambient serà considerada una falta molt greu i
sancionada amb la desqualificació.
22.25. No prestar auxili a una persona accidentada serà considerada com a falta molt
greu i penalitzada amb la desqualificació.
22.26. En la modalitat de relleus, si aquest no es realitza correctament tal com indica
l’article 14.1., l’equip infractor tindrà una penalització de 5”.
22.27. Si l’esportista que pren el relleu trepitja o supera amb els peus la línia de sortida,
l’equip serà penalitzat amb 5”.

ARTICLE 23. DOPATGE
23.1. En matèria d'antidopatge, la FEEC segueix el DECRET 130/2002, de 30 d’abril,
de la Comissió Antidopatge de Catalunya i de la Comissió per a la Protecció de la
Salut de l’Esportista de Catalunya.
23.2. L’article 83 de la Llei de l’esport, Text únic aprovat pel Decret legislatiu 1/2000, de
31 de juliol, regula la Comissió Antidopatge de Catalunya amb la finalitat de dotar
l’Administració de la Generalitat.
23.3. Serà motiu de desqualificació de la prova i de la competició FEEC i la sanció per
3 anys complerts sense poder competir en cap competició FEEC, la ingesta de
productes de dopatge. Així com negar-se a la realització de la prova en la forma i horaris
establerts.
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ARTICLE 24. RECLAMACIONS
24.1. Tots els participants podran presentar reclamació sobre els resultats,
cronometratges o sancions i/o penalitzacions en el moment de la prova davant el Jurat
de Cursa.
24.2. Les reclamacions que es vulguin fer el mateix dia de la cursa han de fer-se per
escrit i entregar-se a l'Àrbitre Principal mitjançant el formulari oficial (Annex V) totalment
complimentat.
24.3. Les reclamacions fetes el mateix dia de la cursa es faran un cop penjades les
classificacions provisionals, per escrit i s’abonaran 50 € en concepte de caució. En cas
de ser acceptada es retornaran els 50 €, en cas contrari s’ingressaran al pressupost del
CCMA.
24.4. Els participants tenen dret a recórrer la decisió del Jurat, es farà per escrit a l’Àrea
Tècnica Esportiva de la FEEC dins dels 7 dies naturals següents a la celebració de cada
prova. El CCMA de la FEEC resoldrà en el termini de 30 dies posteriors a la presentació
de la reclamació.
24.5. Un cop esgotades les vies de reclamació administratives previstes en aquest
Reglament, es podrà recórrer als òrgans jurisdiccionals de disciplina esportiva de la
FEEC o al Tribunal Català de l’Esport.

ARTICLE 25. AJORNAMENT O ANUL·LACIÓ DE LA PROVA
25.1. En el cas que es produeixin aquelles condicions meteorològiques i/o d’estat de la
mar fixades per l’Autoritat Marítima corresponent, en el preceptiu informe, la competició
s’haurà de suspendre.
En el cas de suspensió total de la competició per causes justificades el dia de la prova,
els participants no tindran dret a cap retorn del preu de la inscripció i altres despeses
derivades de la seva participació.
La suspensió per part de l’entitat organitzadora d’una prova per causes no justificades
ni justificables, aquesta haurà de retornar els drets d'inscripció.
En el cas d’ajornament o suspensió de la prova els dies previs, serà l’entitat
organitzadora amb el consentiment del CCMA la que proposarà les condicions de
l’ajornament o la suspensió.

ARTICLE 26. SEGURETAT
26.1. Durant la competició s’hauran de prendre totes les mesures necessàries de
seguretat. El circuit de la cursa ha de complir una sèrie de requisits que garanteixin per
tal que el risc residual sigui el mínim, vetllant en tot moment per la seguretat dels
competidors.
26.2. Tot el material utilitzat en la protecció de la competició haurà de complir amb els
estàndards i homologacions de la CE.

ARTICLE 27. EQUIPAMENT
27.1. L’equipament de tots els competidors (banyador, neoprè, gorra, sabatilles mitjons
o escarpins i ulleres) serà l’adequada a la disciplina esportiva.
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27.2. Els banyadors no han de ser transparents.
27.3. L’Àrbitre Principal té autoritat per excloure qualsevol competidor que el seu
equipament o no compleixi la normativa vigent.

ARTICLE 28. RESPONSABILITATS
28.1. El sol fet d'organitzar o de participar en una cursa inclosa en els calendaris oficials
representa l'acceptació del present reglament i així es farà constar en el reglament de
cada prova.
28.2. La FEEC no es fa responsable dels danys de qualsevol mena derivats o
ocasionats per negligència o mala fe i altres casos contemplats a les exclusions de la
pòlissa de responsabilitat civil contractada per la FEEC, durant la celebració de les
proves que integren els calendaris oficials. Els organitzadors per a la seva informació i
coneixement podran comptar amb un exemplar íntegre de la /es pòlissa/es contractades
i vigents en cada edició.
28.3. Les entitats organitzadores hauran d'estar en possessió de totes aquelles
assegurances i hauran de complir tota normativa que per a cada moment s’exigeixi a
les entitats esportives i als organitzadors de proves esportives i d'activitats físicoesportives al medi natural.
28.4. És responsabilitat dels participants portar el material obligatori i el material extra
adequat per cada una de les curses. També és responsabilitat de cada participant
l'haver obtingut els coneixements teòrics i pràctics necessaris per poder participar les
Curses de Marxa Aquàtica, així com del seu propi estat físic i a aquest efecte signaran
on-line una declaració responsable al inscriure’s a cada prova.

ARTICLE 29. DISPOSICIONS FINALS.
29.1. En qualsevol qüestió no prevista en aquest reglament prevaldrà el criteri del
Comitè Català de Marxa Aquàtica representat pel delegat federatiu de la prova.
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ANNEXOS
ANNEX I. Simulació de desenvolupament horari de la competició.
1. Cerimònia d’obertura.
8:00 a 8:20 h: Presentació dels Clubs.
8:20 a 8:30 h: Escalfament amb música.
8:50 : Primera crida d’esportistes a la cambra de sortida.
9:00: Inici de la competició amb els 800m Binomis
2. Programa matí
9:00 a 10:00 h: 800m Binomis. Masculins, femenins i mixtes. Sortida d’un
binomi cada minut.
(La classificació es fa sobre els millors temps en les categories de Binomis
Homes, Dones i Mixtes)
10:00 a 12:00 h: 200m Binomis. Masculins I Femenins.
En funció del nombre d’inscrits, condicions de meteo, seguretat, cada organització
decidirà quina opció portarà a terme A, B o C i que serà comunicada en el breafing.
•

Opció A:
Semi-finals masculines i femenines (els 4 millors temps del pròleg, 1er contra
3er i 2ón contra 4art)
Final 3er i 4art lloc: Masculina i Femenina
Final: Masculina i Femenina.

•

Opció B:
Final 3er i 4art lloc: Directa entre els 3er i 4art temps. Masculina i Femenina.
Final: Masculina i Femenina

•

Opció C:
Final: Directe entre el 2ón i m1er temps. Masculina i femenina.

3. Programa tarda
14:00 a 16:30 h. Solos 50m. Masculins i Femenins alternats.
En funció del nombre d’inscrits, condicions de meteo, seguretat, cada
organització decidirà quina opció portarà a terme A, B o C i que serà comunicada
en el breafing.
•

Opció A:
16:35 h. Semifinal femenina.
16:45 h. Semifinal Masculina.
17:00 h. Final 3er i 4art lloc femenina.
17:05 h. Final 3er i 4art lloc masculina.
17:10 h. Final femenina.
17:15 h. Final masculina.
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•

Opció B:
16:35 h. Final 3er i 4art lloc femenina.16:40 h. Final 3er i 4art lloc masculina.16:45 h.
Final femenina
16:50 h. Final masculina

•

Opció C:
16:40 h. Final femenina.
16:50 h. Final masculina

4. Entrega de premis
L’entrega es farà a la finalització de totes les competicions i un cop resoltes totes les
possibles reclamacions dels esportistes.
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ANNEX II. ESQUEMA BÀSIC INSTAL·LACIONS CURSA MARXA AQUÀTICA

WC

Avituallament
Village Esportistes

Cambra sortida

Sanitaris

Arc Sortida - Arribada

Taula Cronometratge
Equip Arbitral

Tanques
Tanques

Línia de boies

Línia de boies

Piquetes circuit
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ANNEX III. Autorització de participació per menors d’edat.
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ANNEX IV. Document d’acceptació de responsabilitats
En/na

, amb DNI

inscrit a la

cursa de Marxa Aquàtica:

_

organitzada per l’Entitat
Excursionistes de Catalunya el dia

i la Federació d’Entitats
, manifesta que:

-

He llegit, entès i accepto íntegrament el Reglament de la prova a la que participo i també el
Reglament de les Competicions de Marxa aquàtica de la Federació d’Entitats Excursionistes
de Catalunya(FEEC), disponibles a la pàgina web de la prova i a la de la FEEC, respectivament.

-

Estic en possessió de la llicència FEEC modalitat A, o equivalent, de l’any en curs.

-

Conec i accepto el risc inherent de la pràctica de la marxa aquàtica de competició, esport que
es desenvolupa en un entorn marítim el qual pot comportar un grau d’exposició important i on
es poden donar condicions meteorològiques severes (estat de la mar, vent, fred, calor, etc...).

-

Estic en un bon estat físic i psicològic per la pràctica de la marxa aquàtica de competició, el
qual em permet assumir les distàncies que per reglament i categoria en la que participo em
pertoquen. I que no pateixo cap al·lèrgia, defecte físic, lesió o afecció de qualsevol tipus que
pugui desaconsellar la meva participació a la prova.

-

Disposo del material adequat, en bon estat d’ús i conservació, així com els coneixements tècnics i pràctics per al seu correcte ús, als efectes de poder participar de forma autònoma i segura a la prova.

-

No consumeixo, ni abans ni durant la prova, cap tipus de substància prohibida ni tampoc cap
de les substàncies considerades com a dòping per la Comissió Antidopatge de Catalunya,
l’Agència Estatal de la Lluita Antidopatge i de l’AMA.

-

Accepto ser fotografiat, filmat o gravat durant la cursa, i que tant l’Entitat organitzadora com la
FEEC poden utilitzar aquestes imatges a nivell informatiu i per la promoció dels esports de
muntanya.

I en base a l’anteriorment exposat, em comprometo a:
-

Seguir en tot moment les indicacions, tècniques i de seguretat, de l’equip organitzatiu i dels
àrbitres de la cursa, així com les decisions que preguin durant el desenvolupament de la mateixa.

-

Portar l’equip personal i material de seguretat en perfecte estat d’ús segons estableixi
l’organització de la cursa en aplicació del Reglament del Campionat i la Copa Catalana de
Marxa Aquàtica de la FEEC.

-

Ser respectuós amb el Medi Natural i amb la resta de corredors/es

Data i signatura
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ANNEX V. Full de reclamació

De la competició celebrada el ......./........./..................
Nom de la prova: ......................................................................................................
Organitzada per l’entitat.......................................................................................
Reclamant:
Nom i cognoms:
Club o Federació a la que
representa:
Núm. DNI o equivalent
Telèfon:
Correu electrònic:

Esportistes afectats:
Nom i cognoms:

Dorsal:

Club o Federació:

La FEEC ha rebut la quantitat de: 50,00 €De:
En concepte de dipòsit de la reclamació de la cursa:
Lloc i data

Delegat FEEC
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Exposició dels fets:

Sol·licitud del corredor

A.................................................., a....................de............................ de........................
El reclamant

El director de la prova
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ARTICLE 1. Preàmbul
1.1. El Circuit Català de Caminades de Resistència és una activitat esportiva, no competitiva adscrita a
l'Àrea d'Excursionisme de la FEEC, oberta a les entitats adherides a la FEEC, que està inclosa en el
calendari de caminades oficials de la FEEC i que agrupa un conjunt de caminades excursionistes de
resistència en les que preval l’estímul de la superació personal, la germanor i la solidaritat entre els
participants.
1.2. El funcionament d’una caminada del CCCR es fonamentarà en el present reglament. Aquest
contemplarà totes les qüestions expressades i haurà d’estar supervisat per l'Àrea d'Excursionisme de la
FEEC, assessorada pel Comitè Tècnic de Caminades de Resistència (CTCR. Així es farà constar en el
reglament intern de l’entitat organitzadora.
1.2.1. El CTCR és l’òrgan tècnic de la FEEC, constituït per marxaires amb acreditada i demostrada
experiència, i desvinculats en la direcció de cap prova d'aquest Circuit, que amb coordinació amb les
entitats (segons demanda i necessitats d’aquestes) i l’Àrea d’Excursionisme de la FEEC promourà
iniciatives per a la millora general del Circuit (CCCR).
1.3. Propòsit del CCCR.
•

Reconèixer l’esforç del participant.

•

Reconèixer les entitats excursionistes que a través de la participació dels seus socis són
representades al CCCR.

•

Conèixer el nostre patrimoni natural i cultural.

1.4. Una caminada o marxa de resistència, a efectes d'aquest reglament és:
Una excursió de gran format que s’ha de poder fer caminant i que s’ha d’adequar a les directrius del
present reglament.
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ARTICLE 2. Paràmetres d’una caminada de resistència
2.1. Per tal que una caminada sigui admesa en el calendari del CCCR haurà d’adequar-se als següents
paràmetres:
2.1.1. El recorregut ha de desenvolupar-se per entorns de muntanya.
2.1.2. Tenir una distància mínima de 45 km.
2.1.3. Tenir una distància màxima de 90 km.
2.1.4. Tenir una durada mínima de 12 h.
2.1.5. Tenir una durada màxima de 24 h.
2.1.6. Distància màxima entre avituallaments: 12 km.
2.1.7. Tenir un desnivell màxim total acumulat de 6.000 m.
2.1.8. Disposar de 3 controls de tancament horari, com a mínim.
2.1.9. Garantir que la prova es pugui realitzar caminant. La velocitat mitjana mínima de pas per defecte
serà de 3,75 quilòmetres/hora, al temps total per defecte de la prova si sumarà o restarà els graus de
dificultat aplicats a cada caminada en concret i que otorgarà el CTCR, valorant els desnivells i dificultat
del

recorregut.

Cada grau de dificultat constarà de 30 minuts, que s'afegirà o restarà al temps per defecte donat per
realitzar la caminada. Independentment l'entitat organitzadora, si ho considera, podrà donar més temps
extra, però no restar-lo de l'especificat en aquest reglament.
2.1.10. Màxim recorregut admès per asfalt: 5% del total de la prova.(s'exclou el pas per poblacions )
2.1.11. Itinerari màxim coincidint amb altres caminades: 15% del total de la prova més curta. Exceptuant
els trams del recorregut per dins els parcs naturals en que s'ampliarà al 50%.
2.1.12. Senyalització:
•

Tenir correctament senyalitzat tot l’itinerari.

•

Incloure un cartell informatiu als controls d’avituallament i de marcatge (dimensió mínima A3)
indicant ubicació del participant, gràfic del recorregut (mapa i perfil) i distàncies i horaris de
tancament dels controls.

•

Disposar de rètols indicadors de perill a tots els encreuaments de carreteres comarcals i locals.

•

Disposar com a mínim de dues persones de l’organització als encreuaments de carreteres de
xarxa bàsica, adequadament equipats, sempre que sigui inevitable el pas per aquest punt i no hi
hagi cap alternativa. En cap cas regularan el tràfic, la seva labor serà vetllar pel bon comportament
dels participants i del compliment del reglament. L’única excepció serà quan una caminada, en
4
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una població, creui la carretera per passos habilitats per a vianants (semàfor, pas
soterrat o pas zebra). En aquest cas s’aplicarà l’anterior punt.
•

Disposar de rètols indicadors de perill en aquells trams on cal prestar atenció.

•

Adequar o protegir els trams del recorregut que presentin risc.

2.1.13. Grau màxim admès en mals passos/roca Iº (primer grau, graduació francesa).
2.1.14. Disposar d’equip escombra oficial de clausura de la caminada.
ARTICLE 3. Selecció de caminades
3.1. Encarregat de caminades de la FEEC.
L’Àrea d’Excursionisme de la FEEC, assessorada pel Comitè Tècnic de Caminades de Resistència són
els encarregats de seleccionar les caminades que formaran part del CCCR.
3.2. Qui pot formar part de les caminades
Només podran formar part del calendari de caminades del CCCR les entitats adherides a la FEEC.
3.3. Sol·licitud i participació al CCCR.
3.3.1. L’entitat organitzadora haurà de demanar a l’Àrea d’Excursionisme de la FEEC el corresponent
imprès de sol·licitud i omplir-lo adequadament, seguint les instruccions indicades.
3.3.2. Haver realitzat com a mínim una edició amb el mateix recorregut.
3.3.3. Estar supervisada i evaluada abans pel Comitè Tècnic de Caminades de Resistència.
3.3.4. Una entitat que participi o hagi participat anteriorment al Circuit correctament amb la seva
caminada, se'ls hi valorarà l'experiència sense tenir en compte el punt 3.3.2.
3.4. Renovació de la participació d’una caminada del CCCR.
3.4.1. La presentació de la sol·licitud i posterior admissió al CCCR és de caràcter anual i només té
vigència per l’any en curs.
3.4.2. Una entitat organitzadora d’una caminada del CCCR haurà de trametre a l’Àrea d’Excursionisme
de la FEEC la corresponent sol·licitud, omplerta adequadament, dins els terminis de lliurament indicats.
3.5. No admissions/Exclusions.
3.5.1. L’Àrea d’Excursionisme de la FEEC assessorada pel Comitè Tècnic de Caminades de Resistència
tindrà la potestat de no admetre o excloure una caminada quan:
No admesa:
•

No s’ajusta al format d’una caminada de resistència del CCCR.

•

No lliura l’imprès de renovació dins el termini fixat.

•

No lliura la memòria de la caminada en el termini establert.

•

Exclusió

•

No aporta garanties per a la seva correcta realització
5
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•

No compleix el present reglament.

•

Tinguin obert un expedient al Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la FEEC o al Tribunal
Català de l’Esport.

3.6 Elecció de caminades.
3.6.1. Es realitzarà abans de l’inici d’una nova edició del CCCR i serà l’Àrea d’Excursionisme, amb el
suport del CTCR, l'encarregada de confeccionar el calendari.
3.6.2. Qualsevol sol·licitud presentada per formar part dels calendaris del CCCR de la FEEC no podrà
tenir com a responsable de la prova una persona que tingui un expedient obert al Comitè de Competició
i Disciplina Esportiva de la FEEC o al Tribunal Català de l’Esport.
ARTICLE 4. Control de caminades
4.1. Durant el transcurs del CCCR, l’Àrea d’Excursionisme, representada pel Comitè Tècnic de
Caminades de Resistència , vetllarà pel bon funcionament de les caminades, i farà seguiment o
supervisió d’aquelles caminades que consideri oportú.
ARTICLE 5. Calendari del CCCR
5.1. L’elaboració del calendari és responsabilitat de l’Àrea d’Excursionisme de la FEEC . Es proposarà
un repartiment de les caminades en funció del quilometratge i de l’emplaçament.
5.2. El calendari serà supervisat pel Director Tècnic de la FEEC i aprovat per la Junta de la FEEC.
5.3. Podran concórrer en una mateixa data més d’una caminada.
ARTICLE 6. Participació en una caminada del CCCR
6.1. Edat:
• L’edat mínima per poder participar en el CCCR és de 14 anys a dia de la prova. Annex 1.
•

Els menors de 18 anys a data de la prova estan obligats a lliurar a l’organització una autorització
paterna o de tutor.

•

Els menors de 16 anys a data de la prova estan obligats a anar acompanyats d’un adult durant
tot el recorregut i el dret d’admissió recaurà a criteri de l’entitat.

•

Si un menor de 16 anys abandona la caminada, el seu acompanyant no podrà continuar sota cap
circumstància.
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6.2. Impossibilitat de puntuar
Qualsevol esportista en possessió del carnet federatiu que tingui obert un expedient disciplinari al Comitè
de Competició i Disciplina Esportiva de la FEEC o al Tribunal Català de l’Esport, no se li computarà la
suma de les caminades realitzades al CCCR.
6.3. Pòlissa d'assegurances.
6.3.1. Cobertura d’assegurança
Per participar en una caminada del CCCR serà obligatori estar cobert per una assegurança amb la
modalitat adequada a la caminada i que només podrà ser:
•

Carnet federatiu de muntanya corresponent a l’any en curs.

•

Assegurança temporal.

6.3.2. Assegurança temporal
L'entitat organitzadora serà la responsable d’expedir l’assegurança temporal pertinent.
6.3.3. Assegurança col·laboradors
L’entitat organitzadora té l’obligació d’expedir una assegurança temporal a la resta de col·laboradors que
no formin part de la caminada equivalent a allò establert en el Decret 58/2010 de 4 de maig, referent a
assistència mèdica i responsabilitat civil.
6.3.4. Animals de companyia.
La participació d’animals de companyia en una caminada del CCCR restarà restringida a criteri i decisió
de l’entitat organitzadora. En cas d’admetre animals de companyia, el propietari/a d’aquest haurà de
posseir obligatòriament una assegurança de responsabilitat civil de l’animal, portar-lo lligat amb corretja
i proveir-se d’un morrió per si s’escau la seva utilització.
ARTICLE 7. Material obligatori
7.1. Per motius de prevenció i seguretat, un participant d’una caminada del CCCR s’haurà de proveir
obligatòriament del següent material:
•

Manta tèrmica de 1,4 x 2 mínim.

•

Motxilla.

•

Dipòsit per hidratació amb una capacitat de com a mínim un litre.

•

Frontal en totes les caminades, aconsellable piles de recanvi

•

Material reflectant que serà d'us obligatori en encreuaments i trams de carreteres.

•

Telèfon personal operatiu, amb el número de telèfon de contacte de l'organització. Cal tenir la
bateria carregada al iniciar la prova.
7
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7.2. En funció de les característiques o previsions que pugui presentar una caminada
(morfològiques i/o meteorològiques) i per motius de prevenció o de seguretat, es podrà exigir al
participant un extra d’equipament obligatori. L'organització està obligada a informar-ne prèviament i a
realitzar el corresponent control abans de la sortida o durant la caminada.
7.3. En funció del quilometratge o de la duresa d’una caminada, l’entitat organitzadora té potestat per
sol·licitar als participants del CCCR un certificat mèdic o prova d’esforç que constati el bon estat de salut
d’aquest.
ARTICLE 8. Inscripcions
8.1. Les inscripcions per participar es faran mitjançant:
•

El sistema informàtic de la FEEC.

•

Qualsevol altre sistema de gestió d‘inscripcions que l’entitat cregui convenient.

8.2. Període d’inscripcions:
•

L’obertura d’inscripcions serà d’un màxim de 8 setmanes abans de la prova.

8.3. Cobrament del carnet federatiu o pòlissa d’assegurança:
•

No es cobrarà l’assegurança o pòlissa als participants que estiguin en possessió del carnet
federatiu de muntanya en curs, en la modalitat adequada.

•

El carnet federatiu és personal i intransferible.

•

Es cobrarà el preu de la tarifa d’assegurança temporal 1 (activitats no competitives, caminades i
marxes) per cada assegurança temporal emesa a cada participant no federat que participi a la
CCCR.

•

L’assegurança temporal només te validesa per la caminada en curs.
ARTICLE 9. Puntuacions.

9.1. La puntuació d’una caminada del CCCR s’obté de la següent manera:
•

Per cada 5 km (o fracció) de recorregut:

1 punt

•

Per cada 500 metres (o fracció) de desnivell acumulat:

1 punt

•

Nit: entenent “nit” la prova que inclou la posta del sol i l’alba:

1 punt

9.2. Es podran fer puntuacions parcials, si l’entitat organitzadora ho considera oportú (aquestes
puntuacions no es podran fer fins superar els 45 km de la prova). Es restringirà a una puntuació parcial
per caminada.
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9.3. La FEEC publicarà el barem de puntuació de cada prova, abans de l’inici de la primera marxa del
calendari oficial.
9.4. Per tal de completar els reconeixements caldrà que:
Un participant del CCCR:
•

Sigui posseïdor del vigent i adequat carnet federatiu anual de la FEEC.

•

Hagi completat el recorregut a peu i dins de l’horari establert per l’organització.

•

Hagi entregat a l’arribada la seva tarja de control correctament segellada, en l’ordre correcte de
pas, en bon estat i sense manipular.

•

Hagi respectat el reglament intern de la caminada i el reglament del CCCR.

•

En el cas de coincidències de caminades del CCCR en una mateixa data, el participant que estigui
fent el CCCR només se li reconeixerà una sola caminada.

•

Es reconeixerà ex aequo els participants que realitzin un 60% dels punts (arrodonint a l’alça),
resultant de sumar els punts de totes les caminades realitzables (caps de setmana, computant,
en cas de coincidència, la marxa de menys puntuació).

9.5 Una vegada confeccionat i oficialitzat el calendari anual del CCCR, en cas que es produeixi l’anul·lació
de alguna caminada, no és modificarà el sistema de puntuacions, i es mantindrà l’obligatorietat d’haver
de realitzar el 60% del CCCR, exceptuant les situacions excepcionals en que hi hagi una anul.lació
massiva per forces majors.
9.6 Si una caminada s’anul·la abans de la sortida, l’Àrea d’Excursionisme es remetrà al punt 14 d’aquest
reglament (modificacions/anul·lacions).
9.7 Una vegada iniciada una caminada, si s’escurça, s’allarga o finalitza en un indret diferent a l’establert
mantindrà la mateixa puntuació.
9.8. Una vegada iniciada una caminada, si s’anul·la, tots els participants que estiguin fent el CCCR
obtindran la puntuació. En el cas de puntuacions parcials, s’atorgarà la puntuació total.
ARTICLE 10. Obligacions
10.1. Obligacions de la FEEC.
10.1.1. Fer complir el present reglament a les entitats organitzadores de caminades del CCCR.
10.1.2. Comunicar una vegada finalitzat el CCCR, la data i lloc de l’entrega de reconeixements.
10.1.3. Es convocaran dues reunions anuals amb les entitats organitzadores: una a mitja temporada per
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fer el seguiment del CCCR i l’altra a final de temporada per coordinar dates, confeccionar el
calendari i recollir suggeriments i propostes.
10.1.4. Lliurar a les entitats el full electrònic destinat als participants federats que hagin finalitzat la
caminada.
10.1.5. Confeccionar el llistat de participants en funció de les caminades finalitzades.
10.1.6. Publicar via web els resultats de la puntuació de les caminades del CCCR.
10.1.7. Rebre reclamacions de participants que es verificaran amb l’entitat organitzadora.
10.1.8. Rebre reclamacions d’entitats que es verificaran amb els participants afectats.
10.1.9. Donar per tancat el període de reclamacions 1 setmana després de la data de publicació de
resultats de la caminada a la web de la FEEC.
10.1.10. Proporcionar a les entitats el full electrònic corresponent als participants federats.
10.1.11. Lliurar el full de sol·licituds o de renovació a totes les entitats que ho sol·licitin.
10.1.12. Qualsevol reclamació s’ha d’adreçar als Comitès de Competició i Disciplina Esportiva de la
FEEC.
10.2. Obligacions de les entitats.
10.2.1. Complir la normativa del present reglament del CCCR.
10.2.2. Reglamentar la caminada basant-se amb el reglament del CCCR.
10.2.3. Assistir a les reunions anuals de seguiment i de resum.
10.2.4. Obrir el termini d’inscripcions com a màxim 8 setmanes abans del celebració del prova.
10.2.5. Informar al participant, de forma entenedora, de què és una caminada de resistència, quina és la
seva filosofia i de les exigències físiques i psíquiques que es necessiten per ser realitzada
adequadament. Es deixarà a criteri de l’entitat els mitjans que utilitzi, pàgina web o correu electrònic.
10.2.6. Mostrar a la pàgina web oficial de la caminada, i amb claredat, les següents dades:
•

Preus.

•

Indret de sortida.

•

Hora.

•

Distància.

•

Desnivell positiu, desnivell negatiu, desnivell acumulat.

•

Dificultat tècnica del recorregut.

•

Cota mínima i màxima del recorregut.

•

Nombre d’avituallaments i característiques (sòlids/líquids).

•

Horaris de tancament dels controls de pas.

•

Alternatives de transports si n’hi ha.

Material obligatori.
10.2.7. Integrar a la targeta de marcatge del participant un número de telèfon per incidències.
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10.2.8. Disposar d’assistència sanitària i tenir establert un pla d'emergències.
10.2.9. Les entitats organitzadores hauran d'estar en possessió de totes les assegurances que per a
cada moment la normativa exigeixi als organitzadors de caminades esportives i activitats fisicoesportives
al medi natural.
10.2.10. Lliurar a l’Àrea d’Excursionisme de la FEEC i dins d’un termini de 30 dies després de la realització
de la caminada una memòria amb:
•

Còpia de la publicitat de la caminada, cartell o tríptic, en format paper A4 o PDF.

•

Còpia del normativa interna del caminada.

•

Resum escrit del desenvolupament de la caminada, on s'afegiran les següents dades:

•

Aforament de la caminada

•

Nº d’inscrits

•

Nº de sortits

•

Nº d’arribats

•

Nº de federats i de no federats sortits

•

Nº de federats i de no federats arribats

10.2.11. Disposar de contenidors als controls per dipositar els residus que pugui generar els participants.
10.2.12. Admetre la presència de l’Àrea d’Excursionisme de la FEEC representada per un o més
membres del CTCR en qualitat d’observadors, participants o delegats. En aquest darrer cas podran anar
o no identificats i podran actuar com a assessors si la seva mediació és requerida per l’organització o per
algun participant.
10.2.13. Reservar-se el dret d’admissió durant el període d’inscripcions, com també el d’exclusió abans i
durant la prova, d’aquelles persones que es consideri que la seva participació és un risc a la seva salut.
10.2.14. Es podran adjudicar reconeixements a les caminades del CCCR.
10.2.15. Cada entitat podrà afegir al programa una presentació, els seus patrocinadors i col·laboradors,
dades dels organitzadors, mapes de situació, etc.
10.2.16. És obligatori incloure el logotip de la FEEC i el de la Secretaria General de l’Esport de la
Generalitat de Catalunya.
10.2.17. Complir els punts 11.1 i 11.2 (arribats federats) del present reglament.
10.3. Obligacions dels participants.
10.3.1. Complir la normativa del reglament del CCCR.
10.3.2. Complir la normativa del reglament intern de la caminada.
10.3.3. Proveir-se del material obligatori mínim exigit (article 7.1) del reglament del CCCR.
10.3.4. Dur el carnet federatiu vigent acompanyat del DNI, que haurà de ser presentat a qualsevol
membre identificat de l’organització que ho sol·liciti.
10.3.5. Seguir les indicacions donades per qualsevol membre de l’organització.
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10.3.6. Ajudar o prestar atenció a qualsevol participant que requereixi assistència o ajut.
10.3.7. Comunicar a l’organització, mitjançant el telèfon de contacte que consta a la targeta de marcatge,
qualsevol incidència o accident que s’hagi observat.
10.3.8. Respectar propietats privades, masies i conreus per on passi la caminada.
10.3.9. No malmetre la natura. No llençar cap residu, orgànic ni inorgànic a la natura.
10.3.10. Llençar els residus als espais habilitats per l’organització.
10.3.11. En cas d’abandonament, comunicar-ho a qualsevol control de la caminada, a l’equip escombra
o a l’organització, fent servir el telèfon que consta a la targeta de marcatge.
10.3.12. Llegir el reglament intern de l’entitat organitzadora.
ARTICLE 11. Arribats
11.1. L’entitat organitzadora enviarà la llista de participants arribats federats utilitzant el full electrònic
assignat per a aquest fi, emplenant correctament les dades que se sol·liciten dins d’un termini màxim de
7 dies.
11.1.1. L’entitat organitzadora comptarà amb un marge de 7 dies (una vegada finalitzada la caminada),
per tal que en cas d’error en els llistats d’arribats ho comuniqui a l’Àrea d’Excursionisme.
11.2. L’Àrea d’excursionisme tindrà 7 dies per publicar el llistat de participants al web.
11.3. A partir de la publicació, es donen 15 dies de marge per corregir possibles errades dels llistats
d’arribats.
11.4. L’entitat organitzadora no té l’obligació d’informar dels temps d’arribada als participants d’una
caminada del CCCR. Es deixa a criteri de l’entitat organitzadora l’opció de donar aquesta dada.
11.5. L’Àrea d’Excursionisme de la FEEC s’ajustarà als punts 10.1.7 i 10.1.8 (obligacions FEEC) a l’hora
de realitzar els llistats.
ARTICLE 12. Escombres
12.1. Els equips escombres són els responsables de clausurar la caminada i de vetllar pels participants
que puguin trobar durant el recorregut.
12.2. Els equips escombres estaran formats com a mínim per dues persones.
12.3. Tenen la potestat per flexibilitzar l'horari oficial del tancament dels controls si els ritmes de pas son
superiors als establerts.
12.4. L’equip escombra no podrà realitzar més de 45 quilòmetres caminant.
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12.5. Tenen potestat per fer fora d’una caminada els participants que no compleixen el
reglament.
12.6. Tenen potestat per excloure d’una caminada aquells participants que es puguin considerar en risc
per les simptomatologies que s’apreciïn: Fatiga, lesions articulars, lesions de peus o altres dolències.
12.7. Vetllaran per la recollida de les possibles deixalles que pugui generar l’organització i els participants
de la caminada del CCCR.
ARTICLE 13. Comunicació
La comunicació entre controls, equip escombra, punt de sortida i punt d’arribada, estaran cobertes per
aparells emissors-receptors o per telefonia mòbil, dins les limitacions de cobertura que ofereixi el terreny.
El responsable de la caminada haurà d’estar en contacte amb els responsables de cada àrea, caps de
controls i amb equips escombra, així com amb els grups de rescat i assistències (Creu Roja, Bombers,
Mossos, etc.), per a poder centralitzar i facilitar l’assistència en cas de contratemps o accident.
ARTICLE 14. Modificacions / Anul·lacions
14.1. Una caminada del CCCR que hagi comunicat a la FEEC la seva total anul·lació, en el cas que
decideixi realitzar-la en nova data, no otorgarà punts als participants del Circuit
14.2 Una caminada anul·lada per força major que pugui causar perjudicis als participants, tindrà
l’obligació atorgar automàticament els punts a tots els participants inscrits.
14.3. En cas de modificació o anul·lació d’una prova l’entitat organitzadora haurà de realitzar un informe
que haurà d’enviar a l’Àrea d’Excursionisme de la FEEC en un termini de 48 hores detallant els motius.
14.4. Si per circumstàncies excepcionals i alienes a l’organització, l’Àrea d’Excursionisme de la FEEC,
assessorada pel CTCR, considera que una caminada del CCCR no té les garanties de desenvolupar-se
dins dels paràmetres de seguretat adequats, es reserva el dret i tindrà la potestat, d'anul·lar-la. És
obligació de l’entitat organitzadora comunicar aquesta decisió als participants immediatament.
14.5. En una situació de força major, sobrevinguda i excepcional (exemple: la pandèmia Covid-19), el
Comitè Tècnic del CCCR, amb el vist i plau de l'Àrea d'Excursionisme podrà modificar excepcionalment
el reglament.
ARTICLE 15. Exclusions
Entitats.
Serà motiu d’expulsió l’incompliment del reglament del CCCR.
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Participants.
El punt 10.3 del present reglament (obligacions dels participants) informa d’un seguit d’obligacions a
complir, però es considerarà greu i serà motiu d’expulsió d’una caminada del CCCR l’incompliment de
les següents exigències:
1. No complir la normativa del reglament del CCCR.
2. No complir la normativa del reglament intern del prova de l’entitat organitzadora.
3. No proveir-se del material obligatori (article 7.1, material obligatori) que exigeix el reglament del CCCR.
4. No proveir-se del material obligatori específic que exigeix l’entitat organitzadora.
5. No seguir les indicacions donades per qualsevol membre de l’organització.
6. No ajudar o prestar atenció a qualsevol participant que requereixi assistència o ajut.
7. No comunicar a l’organització, mitjançant el telèfon de contacte que consta a la targeta de marcatge,
qualsevol incidència o accident que hagi observat.
8. No respectar propietats privades, masies i conreus per on passi la caminada.
9. Llençar residus fora dels emplaçament destinats a aquest fi.
ARTICLE 16. Confecció opuscle
16.1. El programa/tríptic de cada prova inclourà com a mínim, a més del normativa interna de la
caminada, els següents apartats amb els detalls que s’indiquen.
Portada i Cartell
•

Nom i logotip del Club organitzador.

•

Nom i logotip del Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya.

•

Nom de la caminada i número d’edició si s’escau.

•

Any de la CCCR.

•

Altres logos.

Programa:
•

Període i forma d’inscripció.

•

Zona on es desenvolupa.

•

Lloc de sortida i arribada.

•

Preus i forma de pagament.

•

Temps per a realitzar la caminada.

•

Horari d’inici i final. Horari de tancament dels controls de pas.

•

Distància.
14
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•

Desnivell positiu, negatiu i total.

•

Dificultat tècnica del recorregut.

•

Cota mínima i màxima del recorregut.

•

Nombre d’avituallaments totals, sòlids/líquids i les característiques de cadascú.

•

Gràfic de l’itinerari, amb quilometratge, desnivells, ubicació dels avituallaments i horari de
tancament d'aquest.
ARTICLE 17. Altres consideracions

17.1. El sol fet de participar en una caminada del CCCR representa l’acceptació del present reglament i
el de l’entitat organitzadora.
17.2. En cas de conflicte entre el reglament intern de l’entitat organitzadora de la caminada i el reglament
del CCCR de la FEEC prevaldrà el criteri d’aquest últim.
17.3. El no compliment d’aquest reglament per part d’un participant del CCCR, pot ser motiu d’obertura
d’expedient disciplinari per part del Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la FEEC.
Totes les qüestions no previstes en aquest reglament seran resoltes per l’Àrea d’Excursionisme de la
FEEC assessorada pel CTCR.
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Annex 1.
Autorització per a menors de 18 anys per participar a les caminades
de raids de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya
Nom i cognoms pare / mare / tutor ..................................................................................
DNI / NIE / Passaport ......................................................................................................
Adreça .............................................................................................................................
CP ....................................................... Població .............................................................
Nom i cognoms del/la menor ...........................................................................................
Edat .............................................. DNI / NIE / Passaport ...............................................
Adreça .............................................................................................................................
CP ....................................................... Població .............................................................
Prova en la que participa el/la menor ..............................................................................
Declara que assumeix tota la responsabilitat que es derivi de la participació del/la seu/a fill/a. I
per tal de donar efectivitat a aquesta autorització, signa a continuació en el lloc i data indicats.
Lloc i data ........................................................................................................................
Signatura pare / mare / tutor ............................................................................................

La cessió d’aquestes dades representa l’autorització a la Federació d’Entitats Excursionistes de
Catalunya (FEEC) per a tractar-les, d’acord amb el que disposen la Llei 15/1999 de 13 de desembre i la
Llei 34/2002 d’11 de juliol i les Directives 95/46/CE i 2000/31/C, dins de l’àmbit propi de la FEEC, per a
poder dur a terme les funcions que té encomanades segons el seu Estatut, així com per a que les pugui
cedir a aquelles entitats públiques i privades a les que hi estigui obligat per imperatiu legal o per donar
compliment a les seves funcions, amb les que tingui prèviament concert o contracte regulador de
transferència de dades de caràcter personal o d’informació sobre persones.
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Annex 2
LLISTAT DE PARTICIPANTS QUE HAN FINALITZAT LA CAMINADA
CIRCUIT CATALÀ DE CAMINADES DE RESISTÈNCIA
NOM DE LA CAMINADA
DATA DE LA CAMINADA
PARTICIPANT
COGNOM 1 COGNOM 2,
NOM

DNI

ENTITAT
NOM DE
12345678F L'ENTITAT

LLICÈNCIA
LLICÈNCIA ANUAL
FEEC
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Pròleg
1. Les Escoles de Trail del territori català són entitats sense ànim de lucre que promouen
la pràctica de l'esport i les curses per muntanya entre infants i joves. El seu òrgan
principal de gestió és el Comitè Català d'Escoles de Trail, el qual promou un calendari
comú de proves competitives.
ARTICLE 1.
1.1. La definició de cursa per muntanya és la d’efectuar un recorregut senyalitzat de
camins per muntanya en el mínim de temps possible.
1.2. El propòsit d’aquest reglament és regular les competicions de muntanya de fins a
12 anys (inclosos) dins l’àmbit català i dins del marc de les competicions oficials de les
Curses per Muntanya de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC).
1.3. L’objectiu de la competició és promoure l’esport entre els esportistes i els
organitzadors de proves i fomentar-ne la seva pràctica de forma lúdica i competitiva,
mitjançant el circuit Català d´Escoles trail.
1.4. Un segon objectiu és millorar el nivell esportiu dels corredors per muntanya i servir
de referència per a la selecció d’esportistes que puguin representar la FEEC a partir de
les categories infantils cap amunt.
ARTICLE 2. Organització del calendari
2.1. La Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) per mitjà del Comitè
Català d’escoles de Trail, obrirà cada any la convocatòria entre totes les seves entitats
afiliades per formar part del calendari oficial i escollirà aquelles que n’hagin de formar
part. S’intentarà que les curses que formin part del circuit, estiguin repartides per arreu
del territori català i en dates repartides per tot el calendari escolar (de setembre a juliol)
2.2. Les proves seran preferentment en format de cursa lineal, intentant
tanmateix, alguna prova de modalitat cursa vertical dins el circuit.

encabir,

2.3. Les entitats hauran de presentar la sol·licitud en el termini establert.
2.4. Qualsevol sol·licitud de competició presentada per formar part dels calendaris
oficials de la FEEC, no podrà tenir com a responsable de la prova una persona que tingui
un expedient obert al Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la FEEC o al
Tribunal Català de l’Esport.
2.5. L’ Àrea Tècnica Esportiva de la FEEC és la responsable de rebre les sol·licituds per
participar al calendari FEEC i donar resposta als clubs sol·licitants.
2.6 Per formar part del circuit de curses de escoles de trail les proves hauran de passar
una homologació per part de la FEEC.
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ARTICLE 3.
3.1. Per participar a les curses per muntanya s’ha d’estar en possessió de la llicència
anual vigent apta per la competició expedida per la FEEC, en cas de no disposar-ne es
podrà participar amb llicència temporal.
3.2. Hi haurà classificació de cada prova que forma part del Circuit, a excepció de la
categoria Sub6, que serà considerada purament de promoció.
3.3. No es contempla la puntuació o classificació numèrica nivell de Circuit. Si bé, es
podria valorar premiar a nivell de participació individual o per entitats.
3.4. Tots els participants hauran de lliurar a l’organització de la cursa una autorització
dels pares o tutors legals a l'hora de fer la inscripció o recollir el dorsal.
ARTICLE 4. Categories
4.1. S’estableixen les categories i subcategories masculines i femenines següents:
CATEGORIA

EDATS

Sub 6 (no competitiva)

Compleixen 5 o 6 anys durant l´any que
finalitza
el
circuit.

Sub 8

Compleixen 7 o 8 anys durant l´any que
finalitza el circuit.

Sub 10

Compleixen 9 o 10 anys durant l´any
que finalitza el circuit.

Sub 12

Compleixen 11 o 12 anys durant l´any
que finalitza el circuit.

Les edats compreses entre els 13 i els 20 anys estan contemplades al reglament de
competicions de curses per muntanya FEEC. Per això, els organitzadors de les curses
del circuit podran contemplar aquestes categories, respectant el reglament de curses
per muntanya FEEC.
ARTICLE 5. Inscripcions
5.1. La inscripció a les proves del calendari de Curses per Muntanya FEEC, s’obriran
com a mínim 30 dies abans de la celebració de la prova.
5.2. Es recomana que les inscripcions es facin a través del gestor d’inscripcions de la
FEEC.
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5.3. Pel bon funcionament de la competició les entitats obriran un mínim de 50
inscripcions per a cada categoria. L’organització es pot reservar el dret de prioritzar un
percentatge d’inscripcions per Escoles de trail de la FEEC.
5.4. El tancament de les inscripcions es realitzarà quan ho estimi oportú la organització,
es recomana tres dies abans de la prova.
ARTICLE 6. Trofeus o obsequis
6.1. Totes les curses estaran dotades de trofeus o obsequis pels 3 primers/es
classificats/des de cada categoria, excepte la categoria Sub6. Aquests trofeus hauran
de ser iguals per tots dos gèneres.
6.2. Per l’objectiu promocional del Circuit cada corredor/a tindrà una medalla de
participació i/o un obsequi de l’organització d’acord a l’edat dels premiats.
ARTICLE 7. Característiques de les proves
7.1. En totes les modalitats els trams de paviment (asfalt, ciment, etc.) no podran superar
el 20% del total del recorregut.
7.2. Els circuit proposats per les organitzacions buscaran recorreguts atractius que
incloguin diferents tipus de terreny que potenciïn la varietat d´habilitats i destreses
característiques de les curses per muntanya.
7.3. Les curses per muntanya en línia no superaran inclinacions de 40º ni tindran
dificultats tècniques que arribin al grau II.
7.4. Quadre resum de distàncies i desnivells per categories:

CATEGORIA
Sub 6
Sub 8
Sub 10
Sub 12

Cursa en línea
750 metres
20 md+
1,5km
50 md+
2,5km
75 md+
3,5km
150 md+

Cursa vertical
0,5 km
50 md+
1 km
100 md+
1,5 km
200 md+
2
km
300 md+

Snowrunning
750 metres
20 md+
1,5km
50 md+
2,5km
75 md+
3,5km
150 md+

*S´acceptaran circuits amb una variació del +/- 15% respecte a la distància i desnivell
positiu.
*Per la modalitat de Curses de Neu (snowrunning) es contempla la cursa en línia i no es
contempla una variació a l'alça de les distàncies i desnivells proposats.
7.5. Per altres distàncies i/o desnivells, el Comitè d’Escoles de Trail estudiarà cada cas
concret i prendrà una decisió al respecte.
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7.6 Els diferents circuits disposaran d’un track publicat a la web de cada organització. Si
per alguna causa major calgués modificar-lo caldrà informar-ho a tots els participants
abans de la sortida.
7.7 En cas de tenir un participant amb necessitats especials específiques, previ avís a
l’organització, aquesta vetllarà dins les seves possibilitats per permetre la participació
d’aquesta persona.
ARTICLE 8. Material Obligatori
8.1. En cada cas i en funció de les característiques singulars de cada cursa,
l'organització pot requerir un material obligatori.
8.2. Es recomana que tots els participants vesteixin un material esportiu apropiat per
l’activitat posant especial atenció al calçat que ha de permetre una progressió per terreny
de muntanya.
8.3. Per a les curses de Curses de Neu (snowrunning), serà obligatori l'ús de microgrampons per garantir la tracció i seguretat de la trepitjada.
ARTICLE 9. Sortida
9.1. La sortida serà conjunta (o bé individual en el cas de la modalitat vertical). Aquest
tipus de sortida es podrà fer sempre i quan es compti amb un sistema de cronometratge
fiable.
9.2. Sempre hi haurà una sortida exclusiva per cada categoria. En cas de pocs inscrits
en dues de les categories, l’organització podrà realitzar una sortida conjunta.
9.3. L’espai on es realitza la sortida ha de ser l’adequat pel volum de participants,
podent-se fer més d’una sortida per categoria si per motius de seguretat dels participants
es requereix.
9.4. Per motius de seguretat, es recomana evitar sortides en baixada i sobre superfície
asfaltada.
ARTICLE 10. Organització
L’organització haurà de cobrir les següents funcions:
10.1. Organització abans de la prova :
-Disseny de l’itinerari: traçat, marcatge i equipament del mateix.
-Disseny de l’itinerari alternatiu.
-Distribució dels controls
- Fer seguiment de la meteorologia.
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- Equipaments de la zona d’arribada i sortida.
- Organitzar un parc tancat de sortida, on els corredors romanguin durant l’espera de la
sortida i un d’arribada on puguin ser recollits pels acompanyants en l’arribada.
- Dissenyar un mapa amb l’itinerari marcat i el perfil del mateix.
-Procurar un avituallament líquid mínim, sòlid opcional, a l’arribada.
-Fer publicitat de tota aquesta informació.
10.2. L’organització ha de garantir un sistema de control que permeti ordenar en un llistat
d’arribada i controlar així que tots els participants han finalitzat la cursa.
10. Lliurar un dorsal a cada participant. Es recomana assignar un color de dorsal diferent
per a cada itinerari o categories previstes. També es recomana incloure-hi un telèfon de
contacte de l'organització.
10.3. Tenir cura de la seguretat en tot el recorregut de la prova.
10.5. Oferir el serveis mèdics, salvament i altres que estiguin establerts.
10.6. En el cas de les curses en línia es posarà un tancador o escombra en cada
categoria, i sobretot en les categories petites (sub6 i sub8), també es posarà un obre
cursa. Aquests en el cas de les curses verticals s´encarregaran de guiar el grup
cohesionat també durant la posterior baixada en el cas que els nens/es l’hagin de fer.
10.7. Les entitats/clubs/associacions organitzadores, pactaran un mateix preu
d’inscripció, que no superarà els 10€ (sense incloure l’assegurança).
ARTICLE 11. Marcatge
11.1. Els recorreguts estaran degudament senyalitzats en la seva totalitat, a ser possible
amb material biodegradable, amb cintes, fletxes, banderoles o qualsevol altra marca que
un cop acabada la cursa sigui recuperada pels organitzadors; i es procurarà que els
colors de les marques no es confonguin amb l'entorn.
11.2. En especial, es tindrà cura del marcatge de les cruïlles i altres llocs conflictius,
sempre que sigui necessari l'organització ubicarà físicament alguna persona de control
en aquests llocs, sigui quina sigui la seva naturalesa.
11.3. El criteri per a senyalitzar correctament el circuit serà que des de una marca s´ha
de poder visualitzar com a mínim la següent.
11.4. El marcatge s’ha de treure el més aviat possible i mai superant el termini màxim
de 24 hores des de la finalització de la prova.
11.5. Una estona abans de la sortida de cada categoria, l'organització ha de repassar el
marcatge del circuit corresponent. A ser possible, en aquest moment cal deixar de
manera molt evident les marques d'un únic circuit corresponent al de la categoria
següent, per tant retirant aquelles possibles interseccions d'altres categories.
7
www.feec.cat
Rambla 41, pral. 08002 Barcelona. T 934 120 777. F 934 126 353

ARTICLE 12. Infraccions
12.1. Podrà suposar motiu de desqualificació o de penalització:
●
●
●
●
●
●
●

Retallar el recorregut o no realitzar tot el traçat de la prova
Molestar/Agredir la resta de participants
Llençar deixalles durant la prova
Avançar-se a la sortida oficial de la prova
No portar dorsal visible o portar-ne més d’un
No seguir les indicacions de l’organitzador i els seus voluntaris/àries
Rebre ajuda externa

12.2. Per norma general, no es podrà acompanyar al corredor/a durant el recorregut de
la cursa. En cas de la categoria Sub6 s'acceptarà sense ajuda física directa
l'acompanyament parcial fora de les zones de sortida i arribada.
ARTICLE 13. Responsabilitats
13.1. El sol fet d'organitzar o de participar en una cursa inclosa en els calendaris
oficials representa l'acceptació del present reglament i així es farà constar en el
reglament de cada prova.
13.2. La FEEC no es fa responsable dels danys de qualsevol mena derivats o
ocasionats per negligència o mala fe i altres casos contemplats a les exclusions de la
pòlissa de responsabilitat civil contractada per la FEEC, durant la celebració de les
proves que integren els calendaris oficials. Els organitzadors per a la seva informació i
coneixement podran comptar amb un exemplar íntegre de la /es pòlissa/es
contractades i vigents en cada edició.
13.3. Les entitats organitzadores hauran d'estar en possessió de totes aquelles
assegurances i hauran de complir tota normativa que per a cada moment s’exigeixi a
les entitats esportives i als organitzadors de proves esportives i d'activitats físicoesportives al medi natural.
13.4. És responsabilitat dels participants portar el material obligatori i el material extra
adequat per cada una de les curses. També és responsabilitat de cada participant
l'haver obtingut els coneixements teòrics i pràctics necessaris per poder participar les
curses d’ultraresistència, així com del seu propi estat físic i a aquest efecte signaran
on-line una declaració responsable al inscriure’s a cada prova.
ARTICLE 14. Arbitratge i jurat de la cursa
14.1 En cada prova es disposarà d’una figura que vetllarà pel bon fer de l’organitzador i
dels participants, procurant la unificació de criteris entre les diferents proves del
calendari
14.2 Qualsevol punt no recollit en el present reglament serà de debat entre l’organitzador
i el Comitè Català d’Escoles de Trail, sent la seva decisió inapel·lable.
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REGLAMENT DEL CIRCUIT CATALÀ DE CAMINADES
DE MARXA NÒRDICA (CCCMN)
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ARTICLE 1. Preàmbul
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

El Circuit Català de Caminades de Marxa Nòrdica (a partir d’ara CCCMN) és una
activitat no competitiva adscrita a l’Àrea d’Excursionisme de la FEEC, oberta a
les entitats adherides a la FEEC, que agrupa un conjunt de caminades de Marxa
Nòrdica en les que preval l’estímul de la superació personal, la pràctica correcta de la
tècnica, la germanor i la solidaritat entre les persones participants.
El funcionament d’una caminada del CCCMN es fonamentarà en el present reglament.
Aquest contemplarà totes les qüestions expressades i haurà d’estar supervisat per
l’Àrea d’Excursionisme de la FEEC i pel Comitè Tècnic de Marxa Nòrdica. Així es farà
constar en el reglament intern de l’entitat organitzadora.
Propòsit del CCCMN.
•

Reconèixer l’esforç de les persones participants.

•

Reconèixer les entitats excursionistes que a través de la participació dels seus
socis i de les seves sòcies són representades al CCCMN.

•

Conèixer i respectar el nostre patrimoni natural i cultural.

•

Contribuir a millorar la tècnica de Marxa Nòrdica de les persones participants.

•

Incrementar el desenvolupament de la modalitat esportiva, no competitiva, de la
Marxa Nòrdica.

Una caminada de Marxa Nòrdica, a efectes d'aquest reglament és:

Una excursió que es pot realitzar completament practicant Marxa Nòrdica. Consisteix a
caminar amb uns bastons especialment dissenyats per a aquesta activitat esportiva amb una
tècnica específica. Una correcta tècnica es basa en una progressió de passos i moviment dels
braços, avantbraços i mans, a les quals van subjectes els bastons específics per a la pràctica
d'aquest esport, respectant la caminada natural fent un ús actiu dels bastons.

ARTICLE 2. Paràmetres d’una caminada de Marxa Nòrdica
2.1.
2.1.1.

2.1.2.
2.1.3.

Per tal que una caminada sigui admesa en el calendari del CCCMN haurà d’adequarse als següents paràmetres:
El recorregut ha de desenvolupar-se per entorns de muntanya o agra forestals
periurbans i, parcialment, per entorns urbans de connexió amb les altres zones
naturals.
Tenir una distància mínima de 6 km.
Tenir una distància màxima de 20 km. Per a les marxes de més de 14km s’ha de
dissenyar un recorregut alternatiu d’entre 6 i 10 km. per afavorir més participació.

2.1.4.
2.1.5.

Tenir una durada mínima d’1,5 h.
Tenir una durada màxima de 5 h.

2.1.6.
2.1.7.

Distància màxima entre avituallaments: 10 km.
Tenir un desnivell màxim total acumulat de 700 m. i amb una pendent màxima del 10%
per trams que no superin els 50 m.
2
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2.1.8.

Les proves hauran de ser validades pel Comitè Tècnic de Marxa Nòrdica.
S’haurà d’especificar als programes de les proves si hi ha trams que no són aptes per
practicar el l’estil correcte de Marxa Nòrdica i les distàncies d’aquests trams, com ponts
de fustes, guals, rampes amb fortes inclinacions sempre que no superin el 15% de
pendent.

2.1.9. Disposar de controls de tancament horari amb un mínim d’1.
2.1.10. Garantir que la prova es pugui realitzar caminant mentre es practica la tècnica de la
Marxa Nòrdica. El màxim recorregut admès per asfalt: 25% del total de la prova.
(S’exclou el pas intern per poblacions).
2.1.11. A criteri dels organitzadors es podran establir horaris de sortides esgraonades de petits
grups per evitar aglomeracions de gent a la zona de la sortida.
• Senyalització:
• Tenir correctament senyalitzat tot l’itinerari, evitant pintures indelebles a terra, cartells i

pals urbans, arbrats, etc.
• Incloure un cartell informatiu als controls d’avituallament i de marcatge (dimensió
mínima A3) indicant ubicació de les persones participants, gràfic del recorregut
(mapa i perfil) i distàncies i horaris de tancament dels controls.
• Disposar de rètols indicadors de perill a tots els encreuaments de carreteres comarcals
i locals.
• Disposar com a mínim de dues persones de l’organització als encreuaments de
carreteres de xarxa bàsica, adequadament equipats, sempre que sigui inevitable el
pas per aquest punt i no hi hagi cap alternativa. En cap cas regularan el tràfic. La
seva labor serà vetllar pel bon comportament de les persones participants i del
compliment del reglament. L’única excepció serà quan una caminada, en una
població, travessi la carretera per passos habilitats per a vianants (semàfor, pas
soterrat o pas zebra). En aquest cas s’aplicarà l’anterior punt.
• Disposar de rètols indicadors de perill en aquells trams on cal prestar atenció.
• Adequar o protegir els trams del recorregut que presentin risc.
. Disposar d’equip escombra oficial de clausura de la caminada.

ARTICLE 3. Selecció de caminades de Marxa Nòrdica
3.1.

L’Àrea d’Excursionisme de la a FEEC és l’encarregada de seleccionar les caminades
que formaran part del CCCMN. Es reunirà amb el Comitè Tècnic de Marxa Nòrdica per
la validació final de les proves del circuit.
3.2.
Només podran formar part del calendari de caminades del CCCMN les entitats
adherides a la FEEC.
3.3.
Sol·licitud de participació en el CCCMN.
3.3.1. L’entitat organitzadora haurà de demanar a l’Àrea d’Excursionisme de la FEEC el
corresponent imprès de sol·licitud i omplir-lo adequadament, seguint les
instruccions indicades.
3.3.2. Estar supervisada per l’Àrea d’Excursionisme de la FEEC.
3.4.
Renovació de la participació d’una prova del CCCMN.
3.4.1. La presentació de la sol·licitud i posterior admissió al CCCMN és de caràcter anual
3
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i només té vigència per l’any en curs.
3.4.2. Una entitat organitzadora d’una caminada del CCCMN haurà de trametre a l’Àrea
d’Excursionisme de la FEEC la corresponent sol·licitud, omplerta adequadament,
dins els terminis d’entrega indicats.
3.5.
No admissions/Exclusions.
3.5.1.

L’Àrea d’Excursionisme de la FEEC tindrà la potestat de no admetre o excloure una
caminada quan:

No admesa:
• No s’ajusta al format d’una caminada de Marxa Nòrdica del CCCMN.
• Sol·licita la seva participació al Circuit fora de termini.
• No lliura la memòria de la caminada en el termini establert.

Exclusió:
• No aporta garanties per a la seva correcta realització.
• No compleix el present reglament.
• Quan l’entitat organitzadora estigui sancionada en ferm per falta greu o molt greu pels

3.6.

òrgans jurisdiccionals de disciplina esportiva de la FEEC o pel Tribunal Català de
l’Esport
Elecció de caminades.

3.6.1.
3.6.2.

Es realitzarà abans de l’inici d’una nova edició del CCCMN i serà l’Àrea
d’Excursionisme l’encarregada de confeccionar el calendari.
Qualsevol sol·licitud presentada per formar part dels calendaris del CCCMN de la
FEEC, no podrà tenir com a responsable de la prova una persona que hagi estat
sancionada en ferm per falta greu o molt greu en els darrers 2 anys pels òrgans
jurisdiccionals de disciplina esportiva de la FEEC o pel Tribunal Català de l’Esport

ARTICLE 4. Control de proves
4.1.

Durant el transcurs del CCCMN l’Àrea d’Excursionisme i el Comitè Tècnic vetllaran
pel bon funcionament de les caminades de Marxa Nòrdica, i farà seguiment o
supervisió d’aquelles caminades que consideri oportú.

ARTICLE 5. Calendari del CCCMN
5.1.

5.2.
5.3
5.4

L’elaboració del calendari és responsabilitat de l’Àrea d’Excursionisme de la FEEC. Es
proposarà un repartiment de les caminades de Marxa Nòrdica en funció del
quilometratge i de l’emplaçament.
El calendari serà supervisat pel Director Tècnic de la FEEC i aprovat per la Junta del
FEEC.
Durant la confecció del calendari es celebrarà una reunió amb totes les entitats
sol·licitants per buscar el màxim consens i, si és possible, evitant la coincidència de
dates.
Un cop aprovat el calendari provisional en la reunió, qualsevol canvi de data haurà de
ser justificat per causa de força major i aprovat pel Comitè per tal de ser incorporat al
Circuit.
4

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

ARTICLE 6. Participació en una caminada del CCCMN
6.1.

6.2.

Edat:

•

L’edat mínima per poder participar en el CCMN és de 10 anys en el mateix dia de
la prova.

•

Les persones menors de 18 anys a data de la prova estan obligats a lliurar a
l’organització una autorització paterna o de tutor.

•

Les persones menors de 16 anys a data de la prova estan obligats a anar acompanyats
d’una persona adulta durant tot el recorregut i el dret d’admissió recaurà a criteri de
l’entitat.

•

Si una persona menor abandona la caminada, la persona acompanyant no podrà
continuar sota cap circumstància.
Impossibilitat de puntuar
No es computarà la suma de les caminades realitzades al CCCMN a l’esportista que
durant les mateixes estigués en període de sanció ferma per falta greu o molt greu
interposada pels òrgans jurisdiccionals de disciplina esportiva de la FEEC o pel
Tribunal Català de l’Esport.

6.3.

Pòlissa d'assegurances
6.3.1. Per participar en una caminada del CCCMN serà obligatori estar cobert per una
assegurança amb la modalitat adequada a la caminada i que només podrà ser:
• La llicència federativa de la FEEC corresponent a l’any en curs.
• Assegurança temporal de la FEEC.
• Assegurança temporal (pòlissa) subscrita per l’entitat organitzadora.

6.4.
6.5.

6.6.

L'entitat organitzadora serà la responsable d’expedir l’assegurança temporal.
L’entitat organitzadora té l’obligació d’expedir una assegurança temporal a la resta de
persones participants que no formin part del CCCMN equivalent a allò que s’estableix
en el Decret 58/2010 de 4 de maig, referent a assistència mèdica, rescat i
responsabilitat civil.
La participació d’animals de companyia en una caminada del CCCMN restarà
restringida a criteri i decisió de l’entitat organitzadora. En cas d’admetre animals de
companyia el/la propietari/ària d’aquest haurà de posseir obligatòriament una
assegurança de responsabilitat civil de l’animal, portar-lo lligat amb corretja i proveirse d’un morrió per si s’escau la seva utilització.

ARTICLE 7. Material recomanat
7.1.

Per motius de prevenció i seguretat, la persona participant en una caminada del
CCCMN s’haurà de dur:
5
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•
•
•
•

Motxilla o ronyonera amb aigua.
Telèfon personal operatiu, amb el número de telèfon de contacte de l’organització
i amb el GPS activat. Cal tenir la bateria carregada al 100% en iniciar la prova.
Calçat esportiu amb sola adequada a les pistes forestals o medi natural i roba
adequada a l’activitat a realitzar i a les condicions meteorològiques existents.
Bastons específics de Marxa Nòrdica. Un ús inapropiat dels bastons que posi en perill
la seguretat de les persones participants o sigui considerat un acte imprudent o
vandàlic pot ser motiu d’amonestació i/o desqualificació. Es recomana l’ús dels tacs de
goma específics d’aquests bastons en els trams asfaltats. No està permès participar
amb un sol bastó i/o amb bastons de travessa, esquí o qualsevol altre tipus.

ARTICLE 8. Inscripcions
8.1.
•
•

8.2.
•
•

8.3.
•

•
•

•

Les inscripcions per participar es faran mitjançant:
El sistema informàtic de la FEEC.
Qualsevol altre sistema de gestió d‘inscripcions que l’entitat cregui convenient.
Període d’inscripcions:
Persones federades, 6 setmanes abans de la data de la prova.
Persones no federades, 4 setmanes abans de la prova.
Cobrament de la llicència federativa o pòlissa d’assegurança:
No es cobrarà l’assegurança o pòlissa a les persones participants que estiguin en
possessió de la llicència federativa anual de la FEEC en curs, en la modalitat
adequada.
La llicència federativa és personal i intransferible.
Es cobrarà el preu de la tarifa d’assegurança temporal 1 (activitats no competitives,
caminades i marxes) per cada assegurança temporal emesa a cada participant no
federat que participi en la CCCMN.
L’assegurança temporal només té validesa per la caminada en curs.

ARTICLE 9. Categories, Puntuació i Reconeixements
9.1.

S’estableixen dues categories:
• individual
• per entitats

9.2. La puntuació s’estableix de la següent manera:
9.2.1. Individual: 1 punt per caminada realitzada.
En el cas de que coincideixin dues caminades en el mateix cap de setmana, només es
computarà 1 punt.
9.2.2. Entitat: a cada caminada 1 punt per cada persona sòcia arribada de l’entitat fins a
un màxim de 20.
9.3. Hi haurà dos tipus de reconeixements del CCCMN:
9.3.1. Individual:
6
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Es donarà reconeixement a totes les persones participants que hagin

realitzat

com a mínim el 70% del total del CCCMN i quan:

º Sigui posseïdora de la vigent i adequada llicència federativa anual de la
FEEC.

•
•
•

Hagi completat el recorregut fent Marxa Nòrdica i dins de l’horari establert per
l’organització.
Hagi entregat a l’arribada la seva targeta de control correctament segellada, o
dorsal, en bon estat i sense manipular.
Hagi respectat el reglament intern de la caminada i el reglament del CCCMN.

9.3.2. Per entitat:
Obtindran reconeixement les 3 entitats amb més puntuació obtinguda.
En cas d’empat es tindrà en consideració el següent ordre:

9.4.

9.5.
9.6.
9.7.

• El major nombre de proves realitzades en què hagi participat.
• El major nombre de persones sòcies arribades en caminades iguals o superiors als 10
quilòmetres.
• En cas de persistir l’empat es declararan ex-aequo.
Una vegada confeccionat i oficialitzat el calendari anual del CCCMN, en cas que es produeixi
l’anul·lació d’una caminada, no es modificarà el sistema de reconeixements i es mantindrà
l’obligatorietat d’haver de realitzar el 70% del CCCMN.
Si una prova s’anul·la abans de la sortida, l’Àrea d’Excursionisme es remetrà al punt 15
d’aquest reglament (modificacions/anul·lacions).
Una vegada iniciada una caminada, si s’escurça, s’allarga o finalitza en un indret diferent
de l’establert mantindrà el mateix reconeixement.
Una vegada iniciada una caminada, si s’anul·la, totes les persones participants que estiguin
fent el CCCMN resultaran arribats.

ARTICLE 10. Categories del CCCMN
10.1.

S’estableixen dues categories: individual i per entitats.
10.1.1. Individual:
Reconeixement a totes les persones participants que hagin realitzat com a mínim el 70%
del total del CCCMN i ex-aequo a tots els i les persones participants que hagin completat
el 100% del CCCMN.
10.1.2. Entitats:
• Obtindran reconeixement les 3 primeres entitats que més persones sòcies les hagin

representat.
• En cas d'empat es tindrà en consideració i pel següent ordre:
• El major nombre de proves realitzades en què hagi participat
• El major nombre de persones sòcies arribades en caminades iguals o superiors
als 10 quilòmetres.
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•

En cas de persistir l'empat es declararan ex-aequo.

ARTICLE 11. Obligacions
11.1.

Obligacions de la FEEC.
11.1.1. Fer complir el present reglament a les entitats organitzadores de caminades
del CCCMN, delegant funcions al Comitè Tècnic de Marxa Nòrdica.
11.1.2. Comunicar una vegada finalitzat el CCCMN, la data i lloc de l’entrega de
reconeixements.
11.1.3. Convocar les reunions necessàries per al bon funcionament del Circuit, amb
l’obligació de fer, com a mínim, una reunió anual amb les entitats
organitzadores preferiblement a finals de temporada per coordinar dates,
confeccionar el calendari i recollir suggeriments i propostes.
11.1.4. Confeccionar els reconeixements individuals i de les entitats del CCCMN en
funció de les caminades finalitzades.
11.1.5. Publicar via web els resultats dels reconeixements de les caminades del
CCCMN.
11.1.6. Rebre reclamacions de participants que es verificaran amb l’entitat
organitzadora.
11.1.7. Rebre reclamacions d’entitats que es verificaran amb els participants afectats.
11.1.8. Donar per tancat el període de reclamacions 72 hores després de la data de
la celebració de la caminada.
11.1.9. Publicar els formularis de sol·licitud per a formar part del CCCMN en temps i
forma adequada.

11.2.

Obligacions de les entitats.
11.2.1. Complir la normativa del present reglament del CCCMN.
11.2.2. Reglamentar la caminada basant-se i complint amb el reglament del CCCMN.
11.2.3. Assistir a les reunions anuals de seguiment i de resum.
11.2.4. Obrir el termini d’inscripcions 6 setmanes abans de la celebració de la prova,
reservant les dues primeres setmanes als participants federats.
11.2.5. Informar el participant, de forma entenedora, de què és una caminada de
Marxa Nòrdica, quina és la seva filosofia i de les exigències físiques i
psíquiques que es necessiten per ser realitzada adequadament. Es deixarà a
criteri de l’entitat els mitjans que utilitzi, pàgina web o correu electrònic.
11.2.6. Mostrar a la pàgina web oficial de la caminada, i amb claredat, les següents
dades:
• Preus.
• Indret de sortida.
• Hora.
• Distància.
• Desnivell positiu, desnivell negatiu, desnivell acumulat.
• Dificultat tècnica del recorregut.
• Cota mínima i màxima del recorregut.
• Possibles punts conflictius
8
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•
•
•
•

Nombre d’avituallaments i característiques (sòlids/líquids).
Horaris de tancament dels controls de pas.
Alternatives de transports si n’hi ha.
Material recomanat

11.2.7. Integrar a la targeta de marcatge o dorsal del participant un número de telèfon per
a incidències.
11.2.8. Controlar i comprovar que el material que s’exigeixi a la caminada sigui l’adequat
previst per la modalitat de Marxa Nòrdica.
11.2.9. Disposar d’assistència sanitària i tenir establert un pla d'emergències.
11.2.10. Les entitats organitzadores hauran d'estar en possessió de totes les assegurances
i permisos de les autoritats competents que per a cada moment la normativa exigeixi
als organitzadors de proves esportives i activitats fisicoesportives al medi natural.
11.2.11. Lliurar a l’Àrea d’Excursionisme de la FEEC i dins d’un termini màxim de 30 dies
després de la realització de la caminada una memòria amb:
• Còpia de la publicitat de la caminada, cartell o tríptic, en format paper A4. Com el
format comunicat des de l’ Àrea d’Entitats FEEC, amb l’obligatorietat que contingui
tots els logos requerits en cada moment.
• Còpia de la normativa interna de la caminada.
• Resum escrit del desenvolupament de la caminada, on s'afegiran les següents
dades:
• Aforament de la caminada
• Nre. de persones inscrites
• Nre. total de persones sortides
• Nre. total de persones arribades
• Nre. de persones federades i de no federades sortides
• Nre. de persones federades i de no federades arribades
11.2.12. Enviar a l’ Àrea de Comunicació FEEC una nota de premsa, l’endemà de la
caminada, amb una o dues fotografies de l’esdeveniment.
11.2.13. Disposar de contenidors als controls per dipositar els residus que pugui generar
els participants.
11.2.14. Admetre la presència de personal de l’Àrea d’Excursionisme de la FEEC en
qualitat d’observadors, participants o delegats. En aquest darrer cas aniran
identificats i podran actuar com a assessors si la seva mediació és requerida per
l’organització o per algun participant.
11.2.15. Reservar-se el dret d’admissió durant el període d’inscripcions, com també el
d’exclusió abans i durant la prova, d’aquelles persones que es consideri que la seva
participació és un risc a la seva salut.
11.2.16.

No es podran adjudicar trofeus a les caminades del CCCMN.

11.2.17. Cada entitat podrà afegir al programa una presentació, els seus patrocinadors i
col·laboradors, dades dels organitzadors, mapes de situació, etc.
11.2.18.

És obligatori incloure el logotip de la FEEC i el de la Secretaria General de l’Esport
9
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i de l’ Activitat Física de la Generalitat de Catalunya.
11.2.19.

Complir els punts 12.1 i 12.2 (persones federades arribades) del present
reglament.

11.3. Obligacions de les persones participants.
11.3.1.
Complir la normativa del reglament del CCCMN.
11.3.2.
Complir la normativa del reglament intern de la caminada.
11.3.3.
Dur la llicència federativa vigent acompanyat del DNI, que haurà de ser presentat
a qualsevol membre identificat de l’organització que ho sol·liciti.
11.3.4.
Seguir les indicacions donades per qualsevol membre de l’organització.
11.3.5.
Ajudar o prestar atenció a qualsevol persona participant que requereixi assistència
o ajut.
11.3.6.
Comunicar a l’organització, mitjançant el telèfon de contacte que consta a la
targeta de marcatge o al dorsal, qualsevol incidència o accident que s’hagi
observat.
11.3.7.
Respectar propietats privades, masies i conreus per on passi la caminada.
11.3.8.
No malmetre la natura. No llençar cap residu, orgànic i inorgànic a la natura.
11.3.9.
Llençar els residus als espais habilitats per l’organització.
11.3.10. En cas d’abandonament, comunicar-ho a qualsevol control de la caminada, a
l’equip escombra o a l’organització, fer servir el telèfon que consta a la targeta de
marcatge o al dorsal.

ARTICLE 12. Arribats
12.1.

L’entitat organitzadora enviarà la llista de persones participants arribades federades
(amb llicència anual ) utilitzant el full electrònic assignat per a aquest fi, emplenant
correctament les dades que se sol·liciten dins d’un termini màxim de 7 dies.
12.1.1.
L’entitat organitzadora comptarà amb un marge de 7 dies (una vegada
finalitzada la caminada), per tal que en cas d’error en els llistats d’arribats ho
comuniqui a l’Àrea d’Excursionisme. És molt important, per donar més publicitat
a les caminades de Marxa Nòrdica que la nota de premsa, com indicat a l’article
11.2.12, s’enviï el dia després de la prova.

12.2.
12.3.
12.4.

12.5.

Transcorreguts els 7 dies de marge per corregir errors dels llistats d’arribats, no serà
possible realitzar canvis.
L’Àrea d’Excursionisme de la FEEC publicarà les llistes definitives als mitjans propis de
difusió de la FEEC transcorreguts els 7 dies previstos per incidències.
L’entitat organitzadora no te l’obligació d’informar dels temps d’arribada als participants
d’una caminada del CCCMN. Es deixa a criteri de l’entitat organitzadora l’opció de donar
aquesta dada.
L’Àrea d’Excursionisme de la FEEC s’ajustarà als punts 11.1.7 i 11.1.8 (obligacions
FEEC) a l’hora de realitzar els llistats.

ARTICLE 13. Escombres
13.1.

Els equips escombres són els responsables de clausurar la caminada i de vetllar per
10
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13.2.
13.3.

les persones participants que puguin trobar durant el recorregut.
Els equips escombres estaran formats com a mínim per dues persones.
Tenen la potestat per escurçar l’horari oficial de tancament dels controls si els ritmes de
pas són superiors als establerts.

13.4.

L’equip escombra haurà de recórrer la totalitat de l’itinerari a peu en i el mateix
sentit de la caminada.

13.5.
13.6.

13.7.

Tenen potestat per fer fora d’una caminada les persones participants que no
compleixen el reglament.
Tenen potestat per excloure d’una caminada aquelles persones participants que es
puguin considerar en risc pels símptomes que s’apreciïn: Fatiga, lesions articulars,
lesions de peus o altres molèsties.
Vetllaran per la recollida de les possibles deixalles que pugui generar l’organització i
les persones participants de la caminada del CCCMN.

ARTICLE 14. Comunicació
La comunicació entre controls, equip escombra, punt de sortida i punt d’arribada, estaran
cobertes per aparells emissors-receptors o per telefonia mòbil, dins les limitacions de
cobertura que ofereixi el terreny. La persona responsable de la caminada haurà d’estar en
contacte amb les persones responsables de cada àrea, caps de controls i amb equips
escombra, així com amb els grups de rescat i assistències (Creu Roja, Bombers, Mossos,
etc.), per a poder centralitzar i facilitar l’assistència en cas de contratemps o accident.

ARTICLE 15. Modificacions / Anul·lacions

15.1.

15.2.
15.3.

15.4.

Una caminada del CCCMN que s’anul·li si podrà ser ajornada. La nova data que
proposi l’entitat organitzadora haurà de ser aprovada per l’ Àrea d’Excursionisme
FEEC i ratificada pel Comitè Tècnic.
Una caminada que s'anul·li abans de la sortida no comptabilitzarà pel CCCMN, i en
conseqüència no servirà per computar com a caminada realitzada.
En cas de modificació o anul·lació d’una prova l’entitat organitzadora haurà de realitzar
un informe que haurà d’enviar a l’Àrea d’Excursionisme de la FEEC en un termini de
48 hores detallant els motius.
Si per circumstàncies excepcionals i alienes a l’organització, l’Àrea d’Excursionisme
de la FEEC considera que una caminada del CCCMN no té les garanties de
desenvolupar-se dins dels paràmetres de seguretat adequats, es reserva el dret i tindrà
la potestat, d'anul·lar-la. És obligació de l’entitat organitzadora comunicar aquesta
decisió a les persones participants immediatament.

ARTICLE 16. Exclusions

Entitats.
Serà motiu d’expulsió l’incompliment del reglament del CCCMN.
Persones participants.
El punt 11.3 del present reglament (obligacions de les persones participants) informa d’un
seguit d’obligacions a complir, però es considerarà greu i serà motiu d’expulsió d’una
caminada del CCCMN l’incompliment de les següents exigències:
1. No complir la normativa del reglament del CCCMN.
2. No complir la normativa del reglament intern de la prova de l’entitat organitzadora.
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3. No proveir-se del material obligatori específic que exigeix l’entitat

organitzadora.
4. No seguir les indicacions donades per qualsevol membre de l’organització.
5. No ajudar o prestar atenció a qualsevol participant que requereixi assistència o ajut.
6. No comunicar a l’organització, mitjançant el telèfon de contacte que consta a la targeta
de marcatge o al dorsal, qualsevol incidència o accident que hagi observat.
7. No respectar propietats privades, masies i conreus per on passi la caminada.
8. Llençar residus fora dels emplaçaments destinats a aquest fi.
9. Ús inadequat dels bastons amb risc de danys a tercers.
10. També és obligatori a les persones participants, però no és motiu d’expulsió:
• Els bastons han d'anar al mateix ritme que els passos, mantenint sempre una
sincronització entre els braços i les cames.
• Està prohibit córrer o trotar.

ARTICLE 17. Confecció opuscle
17.1.

El programa/tríptic de cada prova inclourà com a mínim, a més de la normativa interna
de la caminada, els següents apartats amb els detalls que s’indiquen.

17.2.

Portada i Cartell.
Nom i logotip del Club organitzador.
Nom i logotip de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya i de la Secretaria
General de l’Esport i de l’Activitat Física de la Generalitat de Catalunya
Nom de la caminada i número d’edició si s’escau.
Any de la CCCMN
Altres logos.
Període i forma d’inscripció.
Zona on es desenvolupa.
Lloc de sortida i arribada.
Preus i forma de pagament.
Temps màxim per a realitzar la caminada.
Horari d’inici i final. Horari de tancament dels controls de pas.
Distància.
Desnivell positiu, negatiu i total.
Dificultat tècnica del recorregut i possibles punts conflictius.
Cota mínima i màxima del recorregut.
Nombre d’avituallaments totals, sòlids/líquids i les característiques de cadascú
Gràfic de l’itinerari, amb quilometratge, desnivells, ubicació dels avituallaments i horari
de tancament d'aquest.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ARTICLE 18. Altres consideracions
18.1. El sol fet de participar en una caminada del CCCMN representa l’acceptació del

present reglament i el de l’entitat organitzadora.
18.2. En cas de conflicte entre el reglament intern de l’entitat organitzadora de la caminada
12
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i el reglament CCCMN de la FEEC prevaldrà el criteri d’aquest últim.
18.3. L’incompliment de les disposicions previstes en el present reglament tant per part d’una
entitat organitzadora com d’un participant podrà ser motiu d’aplicació del règim
disciplinari previst davant els òrgans jurisdiccionals de la FEEC.

Totes les qüestions no previstes en aquest reglament seran resoltes per l’Àrea
d’Excursionisme de la FEEC.
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ARTICLE 1. DEFINICIÓ
Els raids d’esports de muntanya són competicions que combinen diferents esports de
muntanya de manera continuada al llarg del seu recorregut. Es divideixen en seccions de
durada i distància variable. Són competicions de llarga durada. Per tant la filosofiadels raids
és la d’una cursa de resistència on es posen a prova les capacitats físiquesi els coneixements
tècnics dels participants, així com les estratègies per gestionar tàcticament el raid. L’objectiu
és efectuar un recorregut per diferents entorns en el mínim temps possible. Són una modalitat
que es disputa obligatòriament per equips.

ARTICLE 2. COMPETICIONS DE RAIDS D’ESPORTS DE MUNTANYA

2.1.

Competicions o circuits:
Poden desenvolupar-se tres tipus de competicions (o circuits) en el calendari anual
de Raids d’Esports de Muntanya de la FEEC.

•
•
•
2.2.

Copa Catalana de Raids d’Esports de Muntanya
Campionat de Catalunya de Raids d’Esports de Muntanya
Open Raids d’Esports de Muntanya

Categories:
• Elit (categoria única)
• Aventura:

•
•

Masculina
Femenina
Mixta

Iniciació (categoria única)
Familiar (categoria única)

Les categories familiar, iniciació i aventura tenen una vocació promocional i
d’apropament als raids d’esports de muntanya, per això es busca una estructura de
competició acotada en el temps i assequible física i tècnicament.

ARTICLE 3. COPA CATALANA

3.1.

La Copa Catalana de Raids estarà formada per un mínim de tres i un màxim de vuit
proves, una d’elles podrà ser el Campionat de Catalunya.

3.2.

Totes les categories (Elit, Aventura, Iniciació i Familiar) puntuaran a la classificació
final de Copa Catalana.
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3.3.

Els equips estaran formats al llarg de la Copa Catalana per un màxim de 8
components dels quals només participaran de 2 a 4 en cada Raid, excepte al
Campionat de Catalunya, que en seran 3 o 4.

3.4.

Com a mínim hi haurà d’haver una corredora femenina a l’equip, en un 25% dels raids
de la Copa per poder puntuar en aquesta, en totes les categories (Elit,Aventura, Iniciació
i Familiar).

3.5.

Els equips organitzadors de raids de la Copa Catalana, sempre que no hi participin
com a corredors, podran bonificar en el raid organitzat (els equips organitzadors
podran bonificar en un 50% dels raids organitzats, arrodonint aquest número a l’enter
més proper) amb la mitjana del total dels punts obtinguts en el conjunt de proves
participades i mai superior a la puntuació de l’equip guanyador del raid en el que es
bonifica.
Els equips hauran de mantenir sempre el mateix nom en totes les proves per poder
puntuar a la Copa. Els components femenins podran participar a la Copaamb qualsevol
equip. Els integrants masculins d’un equip no podran participarcom a membres d’una
altre equip. Qualsevol d’aquestes irregularitats farà quel’equip perdi la possibilitat de
puntuar a la Copa.

3.6.

3.7.

Els punts obtinguts als raids que configuren la Copa Catalana, són els següents:

Classificat

Punts

1r

50

2n

45

3r

41

4t

38

5è

36

6è

35

7è

…

A partir de la 5a plaça els punts segueixen baixant 1 en 1, fins arribar a 1 punt. A partir
d’aquest moment tots els equips classificats posteriorment, obtindran 1 punt.
Cal tenir en compte que la Categoria Elit sempre puntuarà per sobre de la Categoria
Aventura. La Categoria Aventura sempre puntuarà per sobre de la Categoria Iniciació. La
Categoria Iniciació sempre puntuarà per sobre de la Categoria Familiar. El primer equip
de la categoria inferior obtindrà els punts de l’últim classificat que hagi finalitzat el raid de
la categoria superior –
1. Així si l’últim equip de la categoria Elit obté 35 punts, el primer de la categoria Aventura en
tindrà 34.
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A cada raid l’equip es pot inscriure a la categoria que cregui segons les seves
possibilitats
Per altra banda, hi haurà raids que puntuaran més que d’altres d’acord amb ladurada
i dificultat d’aquests:

-

Raids Categoria A: 50x1,2= 60
Raids Categoria B: 50x1= 50
Raids Categoria C: 50x0,8= 40

3.8.

La classificació final de la Copa Catalana de Raids serà la suma de totes les
puntuacions obtingudes en totes les proves de la Copa.

3.9.

Per puntuar a la Copa Catalana, tots els corredors de l’equip han de disposar de
llicència federativa de l’any en curs FEEC o temporal que cobreixi aquesta modalitat
esportiva. S’accepten també llicències federatives d’altres federacions de muntanya
aptes per a participar en aquest tipus de competicions.

3.10. Selecció dels Raids
3.10.1 El Comitè de Raids d'Esports de Muntanya de la FEEC seleccionarà els raids
d' entre totes les propostes presentades per les entitats organitzadores en els
terminis previstos.
• Per efectuar aquesta selecció el Comitè de Raids tindrà en compte si les
propostes s’ajusten al present reglament,
• Si les organitzacions aporten les garanties suficients per a la seva cor- recta
realització i el funcionament d’aquests raids durant edicions anteri- ors i les
eventuals reclamacions i suggeriments que els participants ha- gin fet.
3.10.2 Per formar part del calendari de la Copa Catalana, cada entitat organit- zadora
haurà de presentar la seva sol·licitud tal i com s’indiqui a la convocatòriaque la
FEEC publicarà mitjançant els seus canals habituals.
3.10.3 Un cop tancat el termini de presentació de sol·licituds, es realitzarà una reunió
de totes les entitats organitzadores sol·licitants, que hagin estat seleccionades, per poder coordinar les dates dels raids.
3.10.4 Com a mínim 30 dies abans de l'inici de la primera prova, el Comitè de Raids
d'Esports de Muntanya de la FEEC, farà públic el calendari de la Copa
Catalana, així com el reglament, del qual se'n lliurarà un exemplar tant a les
entitats organitzadores dels raids, com a les persones que s'hi interessin.
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ARTICLE 4. CAMPIONAT DE CATALUNYA

4.1.

Un dels raids de la Copa Catalana podrà ser el Campionat de Catalunya.

4.2.

La categoria que aspira al Campionat de Catalunya serà la categoria Elit.

4.3.

Al Campionat de Catalunya, els equips de la categoria Elit estaran formats per3 o 4
corredors una de les quals haurà de ser dona.
4.3.1. Totes les seccions del raid les efectuaran la totalitat dels membres de cada equip,
excepte en les proves especials si així ho decideix la organització.

4.3.2. La retirada d’un membre de l’equip implica la retirada de l’equip sencer i, per tant, no

puntuarà per l’etapa. La resta de components podran seguir el recorregut sempre a
criteri de l’organització de la prova.

4.3.3. Si és necessari un assistent, l’organització ha d’especificar-ho, com a mínim, amb un
mes d’antelació.

4.3.4. Els equips podran disposar d’una assistència no rellevista. En aquest cas l’assistència
farà tasques d’assistència a l’equip més tasques de transport/conducció, però en cap
cas, ni per lesió o abandonament es podrà canviar per un corredor.

4.4.

Resultarà vencedor del Campionat de Catalunya el primer equip classificat en
categoria Elit format íntegrament per corredors amb llicència anual de la FEEC,amb
independència que hagi estat vencedor o no en la classificació de la categoria Elit de
la prova. Els Campions de Catalunya són tots els corredors de l’equip (els 8) que
tinguin llicència anual FEEC i veïnatge civil català.

4.5.

Per a tot allò no previst en aquest apartat del reglament (Campionat de Catalunya)
regirà el reglament de la Copa Catalana i, en última instància, les decisionsles prendrà
el Jurat de la cursa

4.6.

Bonificacions categoria Elit al Campionat de Catalunya:

4.6.1. En funció del número d’esportistes femenines presents en cada equip, la bonificació
variarà de la següent manera:
• 1 component femení: bonifica l’equip en un 4% del seu temps total.
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•
•
•

2 components femenins: bonifica en un 7% del seu temps total.
3 components femenins: bonifica en un 9% del seu temps total.
4 components femenins: bonifica en un 10% del seu temps total.

ARTICLE 5. ESTRUCTURA DELS RAIDS D’ESPORTS DE MUNTANYA

5.1.

Seccions
Una secció és el tram de recorregut que hi ha entre 2 “controls de canvi”. Les seccions
poden incloure una o més modalitats esportives. Dins de cada secció hi hauran
“controls de pas”, tants com es consideri necessari.

5.2.

Control de canvi
Lloc destinat a poder realitzar els canvis de rol, entre els membres del mateix equip i
poder fer els avituallaments. Lloc on els organitzadors cronometren el final d’una secció
i l’inici de la següent.

5.3.

Control de pas
Són punts de pas opcionals o obligatoris en el recorregut del raid. Els controls de pas
poden ser una balisa o una persona, en ambdós casos els corredors hauran de marcar
la targeta de pas. Per norma, tots els controls de pas són lineals, és a dir, s’han de fer
de forma consecutiva. Si en una secció o en tot elraid els controls de pas són score
(es poden fer en ordre aleatori), ho haurà d’explicar l’organització en la reunió prèvia a
la sortida.

5.4.

Cada control de pas i control de canvi tindran una puntuació determinada per
l’organització.

5.5.

Les sortides de la competició i d’etapa s’efectuaran en massa o de forma esglaonada,
posant-se en marxa el cronòmetre oficial del raid a la sortida del primer corredor.

5.6.

Durada

5.6.1. La durada màxima prevista del raid ha de ser, segons categories:
•
•
•
•

3-4 hores per categoria Familiar.
4-7 hores per categoria Iniciació.
8 hores per categoria Aventura.
La categoria Elit no té limitació de temps

5.6.2. Durada de les seccions: Les seccions hauran de tenir un horari de tancament per
efectuar el seu recorregut. El temps màxims de les seccions seran establerts per
l’organització.
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5.6.3. En el cas que hi hagi assistències, la durada mínima prevista per l’organitzacióentre
dos “control de canvi” haurà de preveure l’arribada de les assistències amb temps
suficient, sense que aquestes hagin d’infringir les normes de circulació.

5.6.4. Quan un equip arribi al “control de canvi” superant l’horari de tancament establert per

a la secció, estarà obligat a saltar-se la següent secció. No obtenint cap punt de la
secció no realitzada. L’equip podrà continuar en competició.

5.6.5. Un equip que es salti una secció (A), no podrà iniciar la següent (B) fins que lacomenci
el primer equip que sí hagi realitzat la secció “saltada” (A).

5.7.
5.7.1.
5.7.2.
5.7.3.

Modalitats esportives:
En cada raid s’aconsella incloure com a mínim, 5 modalitats esportives diferents.
Les modalitats esportives hauran de ser escollides entre les previstes a l’annex1.
En cas que alguna organització vulgui incloure modalitats esportives no previs-tes en
l’annex 1, haurà de comunicar-ho al Comitè de Raids d’Esports de Muntanya, quedant
la decisió sotmesa a la seva consideració que haurà de ser fonamentada.
5.7.4. Es podran repetir modalitats esportives en el decurs del raid.
5.7.5. L’assignació de modalitats esportives en cada secció és lliure.
5.7.6. No es podran incloure modalitats esportives o activitats especials, no especificades
prèviament, a la reunió tècnica d’abans de l’inici del raid

5.8. Material obligatori:
5.8.1. En cada secció hi haurà un llistat de material obligatori per poder realitzar lasecció.
5.8.2. Els participants hauran de portar a terme cada secció, com a mínim amb el
material obligatori destinat per la secció.

5.8.3. És responsabilitat de cada participant fer servir un material homologat i en bones
condicions d’ús, així com saber-lo utilitzar.

5.9. Verificacions:
5.9.1. El material obligatori podrà ser revisat en qualsevol moment, per l’organitzaciódel raid

o per l’àrbitre designat.
5.9.2. En cas que un equip no disposi de tot el material obligatori requerit, tant a nivell individual
com d’equip, no serà autoritzat a sortir. En el cas que un equip, en un control de material
dins la prova no porti tot el material obligatori, serà penalitzat.
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5.10. Recorreguts:
5.10.1.
El recorregut del raid serà secret fins la reunió tècnica prèvia a la sortida.Aquesta

reunió, es farà abans de l’inici del raid i el seu horari serà indicat per l’organització en la
documentació del raid.
5.10.2.
A la reunió tècnica prèvia a la sortida del raid, l’organització facilitarà alsequips,
la informació necessària per l’inici del mateix.

5.11. Equips participants als raids:
5.11.1.
Els equips podran ser masculins, femenins o mixtes.
5.11.2.
Els equips per cada raid seran de:
• Categoria Iniciació: 2 a 4 corredors/es.
• Categoria Aventura: 2 a 4 corredors/es.
• Categoria Elit: 2 a 4 corredors (excepte al Campionat de Catalunya queserà

de de 3 a 4 corredors/es mixtes)
5.11.3.
La categoria familiar vindrà definida en cada cas per l’organització.
5.11.4.
Totes les seccions del raid les efectuaran tots els i les membres de cadaequip,
excepte en les proves especials si així ho decideix la organització.
5.11.5.
La retirada d’un membre de l’equip implica la retirada de l’equip sencer i,per tant,
no puntuarà per l’etapa. La resta de components podran seguir el re- corregut sempre
a criteri de l’organització de la prova, però fora de cursa.
5.11.6.
Si és necessari un assistent, l’organització ha d’especificar-ho, com a mínim,
amb un mes d’antelació.
5.11.7.
Els equips podran disposar d’una assistència rellevista. En aquest cas
l’assistència farà tasques d’assistència a l’equip més tasques de transport/con-ducció,
i si és necessari, en cas de lesió o abandonament es podrà canviar perun corredor.
L’equip haurà d’informar a la organització del canvi, i el motiu d’aquest.

5.12. Assistència:
5.12.1.
Els equips seran autònoms respecte a la seva assistència, avituallamenti
reparacions.
5.12.2.
L’organització no estarà obligada a proporcionar avituallament.
5.12.3.
Estarà prohibit fer assistència fora dels “controls de canvis” o dels llocs
indicats per l’organització.

5.13. Jurat de Cursa
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5.13.1.

Previ a l’inici de cada competició es configurarà el Jurat de Cursa per resoldre
les possibles reclamacions contra decisions de l’organització.
5.13.2.
El Jurat de Cursa estarà format per:
• El director de la cursa, que actuarà com a President del Jurat en cas queno es
designin àrbitres.
• Un representant del Comitè Català de Raids de la FEEC

•

Dos representants de dos equips diferents inscrits a la competició (i dos
reserves)
• Els àrbitres si n’hi ha de designats, un actuarà com a President del Jurat.
5.13.3.
En el cas que alguns dels representats del Jurat de Cursa formés part dels
equips implicats en la reclamació, el director de cursa tindrà la potestat deseleccionarne un de nou.
5.13.4.
Tots els components que formen el Jurat de Cursa tindran dret a veu i vot. En
cas d’empat, el President del jurat tindrà vot doble.

5.14. Suspensió del raid o d’una secció.
5.14.1.
El raid o una secció podrà ser suspès/a per condicions adverses, corres-ponent

aquesta decisió a l’organització del raid, prèvia reunió (si s’escau) amb els
representants del Jurat de Cursa.

5.15. Classificacions i puntuació:
5.15.1.
Les classificacions es faran per categories.
5.15.2.
La classificació del raid serà la suma dels punts totals obtinguts en el raid.En cas
d’empat a punts, guanyarà l’equip amb millor temps.
5.15.3.
Les classificacions finals del raid han de ser establertes i publicades el mateix
dia del raid com a mínim 30 minuts abans de l’entrega de premis. Les possibles
reclamacions seran resoltes pel Jurat de Cursa abans de l’entrega depremis.

5.16. Bonificacions per components femenins.
5.16.1.
En totes les categories (Elit, Aventura, Iniciació i Familiar, per poder puntuar a
Copa, com a mínim hauran de fer el 25% dels raids amb un componentfemení.
En la categoria Elit, els equips formats per un o més components femenins,
tindran una bonificació amb temps que afectarà al total del temps invertit per l’equip en
el conjunt del raid. El component femení, en el cas de competir en un raid amb relleu,
estarà obligat a fer un mínim de seccions determinades per l’organització.
• 1 component femení: bonifica l’equip en un 4% del seu temps total.
• 2 components femenins: bonifica en un 7% del seu temps total.

5.16.2.
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•
•

3 components femenins: bonifica en un 9% del seu temps total.
4 components femenins: bonifica en un 10% del seu temps total.

5.17. Neutralitzacions:
5.17.1.
Els trasllats neutralitzats no formen part del Raid, per tant es faran amb tots els

equips sortint alhora des del punt d’inici de la neutralització fins el punten que tornarà
a iniciar-se la competició del raid, sempre i quant es segueixin els horaris i indicacions
marcades per la organització. Si un equip no compleix horaris o indicacions la
organització podrà seguir amb la planificació establerta

5.18. Participants
5.18.1.
Els participants en les proves hauran de complir els següents requisits:
• En categories Elit, Aventura i Iniciació els i les participants han de ser majors
•
•

•
•

•
5.18.2.
•

•

•

de 16 anys.
En categoria Familiar podran córrer menors de 16 anys.
Els i les menors d’edat que participin en els raids han d’anar acompanyats d’un
major d’edat durant tot el raid i han d’haver presentat a l’organització .
Autorització per a menors de 18 anys per participar a les provesde la Federació
d’Entitats Excursionistes de Catalunya (annex 2).
Estar en possessió de la llicència federativa de l’any en curs apte per aquests
tipus de competicions segons l’annex 4.
Podran prendre part als raids, els posseïdors de llicències aptes per aquestes
competicions de les Federacions Estatals o Internacionals a les que estigui
adherida la FEEC o tingui acord de reciprocitat.
En cas que els participants no disposin de llicència federativa o no cobreixi la
modalitat de raids d’esports de muntanya es tramitarà la llicència temporal
corresponent segons l’annex 4.
Obligacions dels participants:
Tots els participants tenen l’obligació de seguir les indicacions donadesen la
reunió tècnica prèvia al raid. En cas de desobeir les indicacions donades a la
reunió tècnica de l’organització, el corredor serà desqualificat del raid o
penalitzat, depenent de la gravetat de la situació.
Tots els participants tenen l’obligació d’assistir i de comunicar al controlmés
proper qualsevol accident que hagin observat. En cas de no fer-ho seran
desqualificats.
Els equips o corredors que decideixin retirar-se d’un raid hauran de comunicarho a l’organització a través del control més proper al lloc de la retirada.

ARTICLE 6. OBLIGACIONS DE LES ENTITATS ORGANITZADORES
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6.1.

Les entitats organitzadores dels raids del calendari de la Copa Catalana i dels Open
Raids hauran d’aplicar les normes establertes al present reglament.

6.2.

Cada un dels raids que conformen el calendari de la Copa Catalana es regirà per un
reglament propi que haurà d’estar homologat per la Àrea de Raids d’Es- ports de
Muntanya de la FEEC, i així es farà constar a l’esmentat reglament. Aquests
reglaments hauran de ser coherents amb el present Reglament. En cas de conflicte
prevaldrà el present Reglament.

6.3.

Les entitats organitzadores de raids en modalitat OPEN podran tenir un regla- ment
específic, que podrà introduir condicions particulars que en cap cas seran
contradictòries amb les normes bàsiques del reglament de la FEEC. Aquests
reglaments particulars caldrà presentar-los al Comitè de Raids d’Esports de Muntanya
de la FEEC qui els homologarà.

6.4.

Es recomana als organitzadors dels Open raids que, en la divulgació de la provas’indiqui
orientativament el nivell de dificultat (catalogats en baixa, mitja i alta) atenent al temps
i la dificultat física i tècnica del traçat.

6.5.

En cas d’anul·lació o modificació de dates, zona i/o recorregut d’un raid, l’entitat
organitzadora n’informarà de forma fidedigne, preferentment per correu electrònic, al
comitè de Raids d’Esports de Muntanya de la FEEC, a l’Àrea TècnicaEsportiva i a les
altres entitats organitzadores dels raids del calendari d’aquellatemporada, com a molt
tard, 15 dies abans de la data prevista del raid.

6.6.

Les entitats organitzadores hauran de tenir els permisos en regla per efectuar els
recorreguts de competició i les acampades, en els terrenys o parcel·les a on es dugui
a terme.

6.7.

Les entitats organitzadores hauran de proveir als participants la documentació
necessària per efectuar el recorregut amb les indicacions dels controls de canvii de pas,
també hauran de facilitar als participants el llibre de ruta.

6.8.

Les entitats organitzadores estan obligades a tenir una xarxa de comunicacions
operativa entre la direcció del raid i tots els controls.

6.9.

El lloc designat per la sortida i per l’arribada del Raid, ha de ser suficientment ample
per garantir-la sense incidents ni accidents.
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6.10. Les entitats organitzadores hauran de preveure servei d’urgències mèdiques per a

l’atenció i primers auxilis de possibles accidentats així com per a l’evacuació dels
mateixos a centres hospitalaris.

6.11. Les entitats organitzadores hauran d’estar en contacte amb els grups de rescat

pertinents (Bombers, Mossos d'Esquadra, GRM, etc.) per tal de facilitar la ràpida
intervenció i/o evacuació en cas d’accident.

6.12. Les entitats organitzadores seran responsables de la recollida de rètols, senyals,
cintes, balisa, etc. que s’hagin fet servir per delimitar les zones de controlcanvi o de pas,
així com de les deixalles que s’hagin pogut produir durant el recorregut.

6.13. Les entitats organitzadores dels raids identificaran degudament als participants a la
mateixa, abans de l'inici mitjançant dorsals.

6.14. Les entitats organitzadores de cada un dels Raids d’Esports de Muntanya lliuraran al

Comitè de Raids d’Esports de Muntanya de la FEEC i a l’Àrea Esportivauna còpia dels
resultats provisionals del Raid el mateix dia de la prova, una crònica del
desenvolupament del raid, així com una còpia dels fulls d’inscripcióoficial de la FEEC
de cada equip, a on constarà com a mínim, el nom de l’equip,els noms sencers dels
seus components, les entitats dels seus components, les seves dates de naixement,
sexes, número i modalitat de llicències federatives. Aquesta còpia ha de ser enviada
per correu electrònic a l’Àrea Esportiva de la FEEC.

6.15. En cas d’error en els resultats, les entitats organitzadores dels raids ho haurande

comunicar al Comitè de Raids d’Esports de Muntanya de la FEEC en un termini màxim
de 15 dies naturals després de la celebració del raid, passats elquals els resultats
provisionals passaran a ser considerats definitius.

6.16. Les entitats organitzadores dels Raids del calendari han d’acceptar la presència de
membres del Comitè de Raids d’Esports de Muntanya de la FEEC en qualitat
d’observadors.

6.17. Les entitats organitzadores d’un raid tenen l’obligació de posar a disposició dels
participants els fulls de reclamació (annex 1)

6.18. Passats 60 dies com a màxim desprès del Raid, les entitats organitzadores fa-ran
arribar a l’Àrea Tècnica Esportiva de la FEEC una memòria del Raid a on
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constin incidències, dades de participació, recorregut, reculls de premsa i material
gràfic (si se’n disposa).

6.19. Les entitats organitzadores hauran de disposar d’una assegurança de responsabilitat
civil que cobreixi la competició de raids d’esports de muntanya.

6.20. Les entitats organitzadores, hauran de liquidar a la FEEC, a l’endemà de la disputa del
raid, els complements d’assegurança dels participants al Raid.

6.21. L’endemà de la disputa del raid l’entitat organitzadora haurà d’enviar a la FEECuna
relació de tots els corredors que se’ls hi ha fet la llicència temporal. Com amínim hi
hauran de constar les següents dades:

Nom i cognoms, DNI, Adreça, Telèfon i si té algun tipus de llicència esportiva iquina.

6.22. La FEEC obrirà cada any la convocatòria entre totes les seves entitats afiliadesper

formar part del calendari oficial i escollirà aquelles que n’hagin de formar part. Les
entitats hauran de presentar la sol·licitud en el termini establert. Qualsevol sol·licitud de
competició presentada per formar part dels calendaris ofici-als de la FEEC, no podrà
tenir com a responsable de la prova una persona quehagi estat sancionat en ferm per
faltes greus o molt greus en els darrers 2 anyspels òrgans jurisdiccionals de disciplina
esportiva de la FEEC o pel Tribunal Català de l’Esport.

ARTICLE 7. INFRACCIONS I SANCIONS
Qualsevol esportista en possessió de la llicència federativa que hagi estat sancionat en ferm
per faltes greus o molt greus en els darrers 2 anys pels òrgans jurisdiccionalsde disciplina
esportiva de la FEEC o pel Tribunal Català de l’Esport, no podrà puntuara les proves de Copa
Catalana o Circuit ni optar al Campionat de Catalunya de cap modalitat esportiva reconeguda
per la FEEC.
Les infraccions durant el decurs de la prova tindran dos tipus sanció: Desqualificació o
penalització. La següent taula mostra les possibles infraccions i la seva sanció.
El reglament de cada raid podrà contemplar altres sancions específiques, comptant sempre
amb el vist i plau del Comitè de Raids d'Esports de Muntanya de la FEEC.
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TAULA DE
DESQUALIFICACIONS I
PENALITZACIONS

OBSERVACIONSDESC PENAL Recomanacions
.
.

Sobrepassar en més de 30 minuts el temps
màxim de meta.
Infraccions contra el medi ambient. Llençar
brossa.
Dopatge

X

Mostrar una conducta despectiva cap als
altres participants o qualsevol membre de
l’organització.
Manipular balises o senyals deixats
per l’organització

x

X
X

X

Desobeir directrius de seguretat
indicades perl’organització.
Transport no autoritzat.

X

Pèrdua Targeta SportIdent o Targeta de
Control

X

No passar pel control de sortida.

X

No socórrer a un equip que ho sol·liciti i
aquest es trobi en dificultats.
Demanar ajuda sense necessitar-la.
Els
corredors
d’un
equip
van
excessivament separats (temps > 1
minut) o no progressen juntament.
No marcar correctament un CP (control de
pas).

X

X
no

Si la targeta es de
lloguer = pèrdua de la
fiança.

X

No es valida el CP

No passar per un CC (control canvi)

X

No es valida els punts dels
CPs de la secció.

No presentar Balisa Txeca si aquesta ha
estat autoritzada.

X

No es valida el CP

Sobrepassar el tall horari d’un sector o PE
(Proba Especial):
Sobrepassar el temps màxim de Meta,
sense passar de 30 minuts implica la
següent penalització progressiva:

X

No realitzar sector o
prova especial.

X
X
X

1’’ > <5’ = 1 punt.
5’01” > < 15’ = 5 punts.
15’01” > < 30’ = 20 punts.

X

1 punt x peça

X
X

10 punts
10 punts

X

1 punt x peça

No disposar del material obligatori indicat
per l’organització en el llibre de ruta per
cada secció.
Ajuda externa no autoritzada.
Passar per camins o carreteres no
autoritzades
Dorsal doblat, tapat o no visible
www.feec.cat
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ARTICLE 8. RESPONSABILITATS

8.1.

El sol fet d’organitzar o de participar en un raid inclòs en el calendari anual de raids de
la FEEC, representa l’acceptació del present reglament i així es farà constar en el
reglament de cada raid.

8.2.

La FEEC no es fa responsable dels danys de qualsevol mena derivats o ocasionats per
negligència o mala fe i altres casos contemplats a les exclusions de la pòlissa de
responsabilitat civil contractada per aquestes competicions, durant la celebració dels
raids que integren el calendari de Raids d'Esports de Muntanya.

8.3.

És responsabilitat dels participants portar l’equip i material adequat per cada undels
raids. També és responsabilitat de cada participant haver obtingut els coneixements
teòrics i pràctics necessaris per poder participar a les diverses modalitats del raid, així
com del seu propi estat físic. Serà optatiu, per part de cada equip, prendre part a
qualsevol sector amb la corresponent penalització.

8.4.

L’organització de cada raid podrà demanar als participants la signatura d’un full de
descarrega de responsabilitats.

ARTICLE 9. RECLAMACIONS

9.1.
9.2.
9.3.

Les entitats organitzadores dels Raids posaran a disposició dels participants elfull de
Reclamacions (annex 3).
Les reclamacions es faran per escrit, amb el full de reclamació oficial, el mateixdia del
raid i seran resoltes pel Jurat de Cursa abans de l’entrega de premis.
Els participants tenen dret a recórrer la decisió del Jurat, es farà per escrit a l’Àrea
Esportiva de la FEEC dins dels 7 dies naturals següents a la celebració de la prova
que resoldrà en el termini de 30 dies posteriors a la presentació dela reclamació. Un
cop esgotada aquesta via es podrà recórrer als òrgans jurisdiccionals de disciplina
esportiva de la FEEC i posteriorment al Tribunal Catalàde l’Esport.
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DISPOSICIÓ FINAL
Qualsevol qüestió no prevista en aquest reglament prevaldrà el criteri del Comitè Ca-talà de
Raids d’Esports de Muntanya representat pel delegat federatiu de la prova.
La FEEC no es fa responsable dels danys de qualsevol mena derivats o ocasionats per
negligència o mala fe i altres casos contemplats a les exclusions de la pòlissa de
responsabilitat civil contractada per la FEEC, durant la celebració de les proves que integren
la Copa Catalana i els Campionats de Catalunya de Raids d’Esports de Muntanya.

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

16

ANNEX 1. Modalitats esportives dels Raids d’Esports de Muntanya
Alta muntanya / alpinisme
Cursa per muntanya
Escalada
Descens de barrancs
Vies ferrades
Esquí de muntanya
Espeleologia
Bicicleta tot terreny (BTT)
Orientació
Patinatge en línia
Piragüisme / caiac
Natació
Activitats de corda (Ràpel, tirolina, ponts
penjats...)
Tir amb arc, modalitat olímpica
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ANNEX 2

Autorització per a menors de 18 anys per participar a les proves deraids de la
Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya

Nom i cognoms pare / mare / tutor ...............................................................................
DNI / NIE / Passaport ...................................................................................................
Adreça ...........................................................................................................................
CP ....................................................... Població ...........................................................
Nom i cognoms del/la menor .........................................................................................
Edat .............................................. DNI / NIE / Passaport .............................................
Adreça ...........................................................................................................................
CP ....................................................... Població ...........................................................
Prova en la que participa el/la menor ............................................................................
Declara que assumeix tota la responsabilitat que es derivi de la participaciódel/la
seu/a fill/a. I per tal de donar efectivitat a aquesta autorització, signa acontinuació
en el lloc i data indicats.
Lloc i data ......................................................................................................................
Signatura pare / mare / tutor ..........................................................................................

La cessió d’aquestes dades representa l’autorització a la Federació d’Entitats Excursionistes
de Catalunya (FEEC) per a tractar-les, d’acord amb el que disposen la Llei 15/1999 de 13 de
desembre i la Llei 34/2002 d’11 de juliol i les Directives 95/46/CE i 2000/31/C, dins de l’àmbit
propi de la FEEC, per a poder dur a terme les funcions que té encomanades segons el seu
Estatut, així com per a que les pugui cedir a aquelles entitats públiques i privades a les que hi
estigui obligat per imperatiu legal o per donar compliment a les seves funcions, amb les que
tingui prèviament concert o contracte regulador de transferència de dades de caràcter
personal o d’informació sobre persones.
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ANNEX 3. Full de reclamació
De la competició celebrada el ......./........./..................
Nom de la
prova:................................................................................................................
Organitzada per
l’entitat....................................................................................................
Reclamant:
Nom i cognoms:
Club o Federació a la que
representa:
Núm. DNI o equivalent
Direcció:
Telèfon:
Esportistes o equips afectats:
Nom i cognoms:

Dorsal:

Club o Federació:

Exposició dels fets:
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Sol·licitud del corredor

A ................................................, a .................... de ............................
de ........................
El reclamant

Firma:
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El director de la prova

Firma:
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ANNEX 4

LLICÈNCIES APTES PER A LA PARTICIPACIÓ EN LA COPA CATALANA DE
RAIDS.
FEEC- MODALITAT D
AMPLIACIÓ COBERTURES DE LES LLICENCIES
Els costos de l’ampliació de la cobertura de les llicències per les activitats de
Raidseran de:

LLICÈNCIA

PERMESA

COST

FEEC - FEDME D

Sí

0€

FEEC C

CAL
LLICÈNCIA
TEMPORAL
ESPECÍFICA PER RAIDS

D

FEEC 10 €

RESTA DE LLICÈNCIESO
SENSE LLICÈNCIA

CAL
LLICÈNCIA
TEMPORAL
ESPECÍFIC A PER RAIDS

D

FEEC 10 €

*Per a raids de 2 dies hi haurà un increment de 3,5 € en tota llicència
temporal
S’haurà d’actualitzar anualment
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Article núm. 1 - EXPOSICIÓ DELS MOTIUS

El senderisme és una activitat física a l’abast de tothom que es realitza en el medi
natural. Permet conèixer un país, la seva cultura, la seva història i el seu paisatge natural
i humà, travessant-lo a peu per camins senyalitzats. Els diferents tipus de senders que
hi ha permeten que tothom tingui un itinerari al seu abast i pugui practicar aquesta
activitat.

Quan l’any 1975 una munió de voluntaris de les comarques del sud de Catalunya,
encapçalats pel doctor Enric Aguadé i en Joan Collell, inicien el primer marcatge en
l’Estat espanyol, a la vora de l’ermita de Sant Blai de Tivissa, el que després seria el GR
7, recollint la tasca iniciada a França l’any 1945 amb l’expressió “Sentiers de Grande
Randonée”, no es podia imaginar que poc més de trenta anys després la xarxa catalana
comptés amb més de 12.000 quilòmetres senyalitzats i milers d’usuaris i usuàries.

De mica en mica la societat ha anat utilitzant aquests itineraris arribant a l’actualitat a
ser un dels esports més multitudinaris del país. La mateixa societat ha esdevingut la
protagonista dels canvis: de la figura del tradicional excursionista, encara existent, hem
passat a la del senderista/esportista. Milers són les persones que, amb més o menys
preparació, surten a la muntanya per practicar senderisme. Això comporta, doncs, que
des de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) es prioritzi que la
nostra xarxa de senders compleixi amb quatre premisses essencials: la qualitat, la
seguretat, el foment de la cultura i la preservació del medi.

La legislació que s’aplica als senders és fonamentalment autonòmica. La FEEC ha pres
consciència que el moviment associatiu muntanyenc ha de jugar un paper creatiu en
l’orientació de la presa de decisions públiques, al facilitar l’anàlisi de conjunt i idees
unificadores de criteri. D’aquí que aporti la seva contribució per intentar una
convergència de la normativa catalana en aquesta matèria.

La Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya, en ús de les seves competències,
aprova la revisió d’aquest Reglament d’homologació de Senders, amb l’objectiu principal
de facilitar i ordenar els processos d’homologació de senders al nostre territori.
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La FEEC, conscient de la seva responsabilitat en l’exercici de les seves funcions, i
d’acord amb la utilitat pública i l’interès social reconeguts, vol oferir amb l’homologació
de senders un segell de qualitat a la xarxa catalana, incorporant la utilització de
lessenyals GR®, PR® i SL®, fàcilment reconegudes pels usuaris i usuàries catalans i
de la resta d’Europa.
Els procediments establerts en aquest reglament s’articulen sobre diverses
intervencions. La del promotor, que presenta la sol·licitud d’homologació; la del
responsable tècnic, (que pot ser el mateix promotor o no), que és qui elabora el projecte;
la del tècnic de senders homologador, que duu a terme l’informe federatiu; i el Comitè
Català de Senders de la FEEC, que eleva la proposta a la Junta Directiva de la Federació
d’Entitats Excursionistes de Catalunya, per tal que aprovi l’homologació.
Article núm. 2 - OBJECTE DE LA REGULACIÓ

2.1. Objecte de la regulació.

Vista la massificació actual dels espais naturals i les normatives actuals envers la
preservació del medi natural la FEEC vol aconseguir amb aquesta revisió del reglament
d’homologació de senders una protecció acurada del medi ambient, canalitzant-lo a
través d’uns itineraris fàcils d’utilitzar, atractius per a practicants i que a la vegada
serveixin d’eina de desenvolupament del món rural, cultural i social.

També es pretén facilitar, fomentar i promocionar el senderisme, preferentment en el
medi natural, sent punt de convergència entre l’exercici físic, el descobriment del territori
i del seu patrimoni a partir dels camins abalisats.

També es pretén facilitar la inclusió en tots els seus àmbits. A més, permet una major
protecció i conservació de la natura, des del moment en què els excursionistes es
canalitzen per camins existents vers una àrea determinada. S’evita, doncs, la dispersió
de visitants que no coneixen el territori. També dóna recolzament al desenvolupament
sostenible de la zona.

L’homologació de senders que proposa la FEEC mitjançant aquest reglament permetrà
a) Recuperar i conservar els vials tradicionals, amb el seu patrimoni i riquesa històrica,
artística, monumental, etnogràfica, ecològica i social.
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b) Promoure la consideració del medi natural com a espai esportiu, fent compatible l’ús
esportiu amb la protecció del medi ambient.
c) Promoure l’ús i l’esbarjo en el medi natural com espai de cultura, oci i fomentant el
coneixement del medi rural.

2.2. La posició de la FEEC a l’entrada en vigor del reglament
La FEEC disposa ja en l’actualitat dels elements necessaris per a aconseguir els
objectius assenyalats en el punt anterior:

1. Tècnics i tècniques de senders titulats i reconeguts adequadament per a dur a terme
tasques de redacció de projectes i/o suport en l’homologació, inspecció i supervisió en
el manteniment dels senders.
2. Drets d’ús de les marques GR®, PR®, SL® i GR®-T, corresponents als senders de
Gran Recorregut, Petit Recorregut i Senders Locals. Marques registrades per la
Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME) i gestionades en el
territori català per la FEEC.
3. Experiència acumulada en el pas dels anys en el marcatge i manteniment de senders,
gràcies a l’empenta dels voluntaris i voluntàries, i de les pròpies entitats excursionistes,
així com la tasca desenvolupada conjuntament amb altres promotors com poden ser
diputacions, consells comarcals, ajuntaments, parcs naturals, etc. Destaca l’experiència
i eficiència en el disseny de senders i la utilització de tècniques de marcatge que han
estat contrastades per part de les administracions públiques nacionals i internacionals i
que s’han demostrat com les més econòmiques i estables, facilitant el seu manteniment
i durabilitat.

2.3 Àmbit d’aplicació del Reglament.
El present Reglament regula l’homologació de senders en l’àmbit territorial i funcional
de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya.
Els senders homologats, com a patrimoni, passaran a formar part del Registre Oficial de
Senders de la FEEC.
Tanmateix els senders homologats passen a formar part del Cens d’Instal·lacions
Esportives del Consell Català de l’Esport.
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Article núm. 3 - REGISTRE DE SENDERS

3.1. Objectius
Els objectius del registre de senders són:
1. Recollir tota la informació sobre els senders homologats per la FEEC en el territori
català, amb la finalitat de normalitzar la seva senyalització, base cartogràfica i
conservació.
2. Ordenar l’ús dels senders des de la protecció i conservació dels recursos naturals,
culturals, històrics, pratimonials i socials.
3. Fomentar la connexió de la Xarxa de Senders Homologats de Catalunya amb les
xarxes existents a nivell estatal (senders GR) i internacionals (senders E).
4.- Es consideren senders homologats aquells que el seu destí principal sigui el
desenvolupament d’activitats esportives i/o lúdiques destinades al públic en general i
que la major part del seu recorregut en el medi rural o natural, seguint en tot moment els
possibles camins i corriols, i evitant al màxim les carreteres i/o pistes pavimentades.

3.2. Definició de sender homologat
Els senders GR®,PR®, SL® i GR®-T homologats són instal·lacions esportives d’ús
públic per a la pràctica del senderisme com a activitat principal, que consisteixen en
itineraris documentats i senyalitzats per un procediment reglamentat.
Els senders homologats han de preveure la possibilitat de ser utilitzats per la majoria
d’usuaris i usuàries i durant tot l’any, i poden estar regulats específicament de forma
temporal per motius d’impacte ambiental i/o de seguretat.
Els senders homologats formaran part de la Xarxa de Senders Homologats de la FEEC,
dins la qual podran ser part integrant d’una xarxa de senders local i/o comarcal.

3.3. Classificació dels senders homologats
Els senders homologats es classifiquen en els següents:
GR®: senders de gran recorregut, amb un recorregut d’una longitud mínima de 50
quilòmetres, marcats amb franges blanques i vermelles.
PR®-C: senders de petit recorregut, amb una longitud mínima de 10 quilòmetres i amb
una longitud màxima de 50 quilòmetres, marcats amb franges blanques i grogues.
SL®-C: senders locals, amb un recorregut de no més de 10 quilòmetres, marcats amb
franges blanques i verdes.
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GR®-T: són aquells senders que parteixen d'un sender marcat homologat de Catalunya
i arriben un altre d'un estat confrontant. Els senders que enllacen la xarxa catalana i la
francesa, per acord de la FEEC i de la FFRandonnee, tindran un nombre correlatiu d'oest
a est, i se senyalitzaran com GR®.
Puntualment, la longitud dels senders de petit recorregut (PR®-C) i senders locals (SL®C) podrà variar en funció de factors com el desnivell o la dificultat del terreny o qualsevol
altre motiu que afecti directament al sender. Aquesta decisió haurà de ser aprovada pel
Comitè Català de Senders de la FEEC prèvia justificació del promotor.
Dins de la catalogació anterior de senders existeixen les següents modalitats:
Variants: parteixen d’un sender principal i tornen a connectar amb aquest, en un altre
lloc diferent.
Enllaços: són trams que uneixen diferents senders homologats, siguin del tipus que
siguin (GR, PR o SL).
Enllaços internacionals: uneixen senders homologats amb d’altres països.
Derivacions: es tracta de trams, senyalitzats o no, que surten d’un sender homologat i
el vinculen amb elements propers d’interès com miradors, ermites, monuments, etc. Els
punts de destinació de les derivacions no poden estar a mes de 2 km. del punt del sender
d'on parteix.
Senders internacionals (E): transiten per 3 o més estats de la Unió Europea. I son
regulats per la European Ramblers Association (ERA)

3.4. Usos complementaris
Es consideren usos complementaris dels itineraris dels senders, l’activitat eqüestre i
altres formes de desplaçament esportiu sobre vehicles no motoritzats, i sempre que es
respecti la prioritat de caminants i de les persones amb diversitat funcional i que no es
degradi el medi natural.

3.5. Fases de la inscripció al registre i classificació dels senders.
Els senders dels quals se sol·liciti la seva inscripció en el Registre de Senders de la
FEEC es classificaran en:
•
•

Fase provisional: senders que han sol·licitat l'homologació.
Fase en execució: senders que, sent conforme la documentació presentada,
estan en procés d’elaboració de la instal·lació esportiva.

•
•

Homologats: senders que han obtingut el certificat d’homologació.
Clausurats: senders que han perdut o se’ls hi ha denegat definitivament la seva
homologació.
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3.6. Competències

1. Correspon a la Junta Directiva de la FEEC assessorada, si s’escau, pels òrgans
tècnics establerts o que es puguin establir i amb l’auxili del personal tècnic que
es designi, l’aprovació de:
2. La signatura de convenis amb les administracions públiques i/o privades per a
la creació i/o manteniment dels senders o d’una xarxa.
3. La signatura, del Certificat d’Homologació dels Senders.
4. La signatura de la deshomologació d’un sender.
5. L’edició de guies.
6. El control del Registre Oficial de Senders Homologats.
7. La designació d’un/a tècnic/a de senders que avaluï la sol·licitud d’
homologació.
8. La designació de tècnics i tècniques de senders per dur a terme inspeccions
periòdiques i/o puntuals als senders.
9. Assignació del sender (tipus i matricula) i l’aprovació de la denominació
completa del sender, coordinadament amb l’entitat promotora.
10. Foment i promoció dels senders homologats.
11. Establiment i actualització de criteris per a l’homologació de senders.
12. La proposta de cancel·lació o retirada de l’homologació d’un sender.
13. La formació dels tècnics i tècniques de senders en col·laboració amb l’Escola
Catalana d’Alta Muntanya (ECAM).

2. Correspon al Comitè Català de Senders de la FEEC.

•

•

Revisió i proposta sobre la documentació adjuntada a la sol·licitud d’
homologació del sender, o xarxa de senders, proposant la seva homologació
provisional, si és el cas.
Emissió de l’informe preceptiu per a les renovacions del conveni d’
homologació i variacions o modificacions que es proposin al llarg de la vida d’
un sender.
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3. Correspon al tècnic/a de senders designat:

•
•
•

Revisió i emissió de l’informe no vinculant i preceptiu d’homologació del
sender o xarxa de senders.
Revisió i emissió de l’informe no vinculant de deshomologació d’un sender.
Les tasques d’inspecció de la Xarxa de Senders Homologats que el comitè
Català de Senders li encomani.

Article núm. 4 - DEFINICIÓ D’HOMOLOGACIÓ
L’homologació és un procés federatiu pel qual es permet l’ús de les marques registrades
de la FEDME i gestionades per la FEEC als promotors de senders i xarxes de senders.
Els principals objectius de l’homologació són:
A) Controlar el compliment d‘allò regulat al present Reglament d’Homologació de
Senders de la FEEC i a la resta de normativa d’aplicació als mateixos.
B) Donar coherència i homogeneïtat a la xarxa catalana de senders homologats que es
reflectirà en el corresponent Pla Estratègic de Senders de la FEEC.
Article núm. 5 - ACCÉS A LES RUTES HOMOLOGADES
A Catalunya, la FEEC obligarà que totes les rutes homologades siguin de lliure accés,
transcorrin principalment i preferiblement per camins públics, o privats sempre que no hi
hagi alternativa i que donin el seu consentiment per escrit. No seran homologables, i
perdran immediatament l’homologació si la tinguessin, les rutes que pretenguin obtenir
alguna contraprestació econòmica per transitar les persones, en concepte d’entrada,
cànon, taxa, impost, o altre denominació que el promotor pogués establir.
Article núm. 6 - CRITERIS PER A LA REALITZACIÓ DEL PROJECTE DE SENDER
El sender s’ha de caracteritzar per la qualitat i el contingut. El sender individual o xarxa,
ha de ser quelcom més que un traçat per fer l’activitat física i saludable de caminar. Ha
de permetre el coneixement del territori a partir d’uns qualificatius que li donaran pes i
contingut. Els aspectes podran ser de tipus històric, arquitectònic, cultural, paisatgístic,
antropològic, o d'altres. Totes les particularitats del camí farà que el sender sigui aquest
camí i no pas un altre.
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6.1. Característiques dels senders

6.1.1. Característiques generals
a) Els senders permeten fer excursions a peu, aptes per a la població en general. Serà
doncs, imprescindible, la no utilització de tècniques alpines ni material artificial.
b) Preferentment se cercarà per a executar un sender les antigues vies de comunicació,
i no pas l’obertura de nous camins. Els camins amb història poden ser a títol indicatiu:
camins rals, camins ramaders, camins de ferradura.
c) Caldrà evitar gran distàncies entre dos punts habitats o d’ubicació de serveis bàsics,
sigui transport públic, allotjament o restauració. La distància màxima aconsellada serà
l’equivalent a una jornada de camí (uns 15 o 20 quilòmetres), tant si es tracta d’un sender
de Petit Recorregut o de Gran Recorregut.

6.1.2. Característiques físiques
Un camí pot presentar una gran varietat de característiques físiques depenent de
l’entorn per on discorre. Les característiques del terreny diferiran molt si es tracta d’un
sender de muntanya o si es tracta d’un sender de plana. En tots dos casos, ha de complir
la condició de ser apte per a tothom. Les limitacions per tal que un camí sigui sender
són:
a) En condicions normals no ha de tenir cap zona de risc.
b) Cal evitar grans desnivells.
c) En cas de pas del sender per indrets que puguin presentar una dificultat afegida,
la FEEC farà les observacions oportunes al promotor, per tal que aquesta quedi
convenientment senyalitzada.
d) Cal evitar en la mesura del possible els trams pavimentats o pista, així com els
vials que per la freqüència de trànsit posi el o la senderista en situació de risc.
e) Cal evitar creuar o transitar per barrancs o rius amb cabal considerable per la
seva llera.
f) Cal evitar el pas per zones de gran fragilitat ecològica.
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6.1.3. Característiques patrimonials
Els senders han de permetre el coneixement del territori i el patrimoni d’allà on passen.
Les característiques patrimonials i les particularitats del sender seran les que donin
contingut al camí i en seran els trets diferenciadors. Aquestes característiques poden
ser de tipus:
•
•
•
•
•
•

paisatgístic
arquitectònic
natural
antropològic
històric
altres

6.2. Serveis
Serà necessari que el sender estigui dotat d’uns serveis bàsics d’allotjament,
avituallament, restauració i transport.
6.3. Divulgació del sender
La divulgació es considera inseparable de l’execució d’un sender i es farà mitjançant
l’elaboració i difusió d’un text escrit com pot ser una guia, així com tots els mitjans
telemàtics disponibles (pagines web, xarxes socials, blogs, etc.).
En tots els mitjans de difusió, haurà de fer-se referència a l’homologació per part de la
FEEC.
Els continguts mínims seran els següents:
a) Descripció general de la ruta amb indicació de les distàncies, temps i desnivells.
b) Mapa a escala 1:25000 o 1:50.000, segons les necessitats del desenvolupament del
recorregut, o esquema equivalent en la mateixa escala.
c) Serveis associats.
d) Els elements d’interès i una introducció general a la zona.
El promotor es compromet a dipositar a la FEEC, en el cas de guies impreses, el nombre
d’exemplars pactats en la signatura del Certificat d’Homologació Definitiva, amb
l’objectiu de fer les oportunes tasques de difusió.
Els fulletons i la resta dels suports informatius hauran d’incloure el codi de les marques
i el logotip de la FEEC.

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

11

Article núm. 7 - DEFINICIÓ D’ENTITAT PROMOTORA.
L’entitat promotora o promotor a Catalunya ha de ser una persona jurídica. L’entitat
promotora o promotor és el màxim responsable davant la FEEC de l’execució i
manteniment del sender homologat.
Article núm. 8 - EL PROJECTE DE SENDER. CONTINGUT MÍNIM.
El projecte de sender haurà de complir el contingut mínim del present Reglament
d’Homologació de Senders de la FEEC, i rebrà la denominació “Projecte de Sender” per
a la seva presentació a la FEEC. El seu contingut obligatori és:

8.1. Entitat promotora
La FEEC disposarà d’un model de sol·licitud que el promotor haurà de complimentar.
De forma general hauran d'incorporar les dades següents:
Nom de l’entitat, NIF, adreça, població, comarca, codi postal, telèfon, adreça electrònica,
fax, web.
Si es tracta d’una associació o societat haurà d’aportar fotocòpia actualitzada dels
estatuts, acreditant la seva inscripció en el registre corresponent.
Si es tracta d’un organisme públic també haurà d’acreditar la seva identitat i facultats
mitjançant certificació del secretari o secretària o un altre mitjà de justificació
documental.

8.2 Justificació i objectius del projecte
S’explicaran el motius que donaren lloc a l’elaboració del projecte, comentant l’origen de
la idea, raons que justifiquin el seu interès (geogràfic, històric, artístic, natural, etc.) i els
objectius que es pretenen aconseguir: desenvolupament econòmic, cultural, turístic, i la
seva connexió, si escau, dins d’un projecte més ampli de la zona.
8.3. Fitxa tècnica
8.3.1. Dades del sender
· Denominació del sender. Identificatiu amb el territori
· Punt d’origen. Nom del lloc d’inici del sender, població i comarca
· Punt final. Nom del lloc on acaba el sender, població i comarca
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El nom del sender podrà ser un nom genèric, un nom característic de la zona o llocs per
on passa. No es podran repetir noms idèntics a altres rutes ja homologades
anteriorment, excepte que en el moment de la sol·licitud les antigues estiguin
deshomologades. En el cas que arribin dos projectes amb el mateix nom, tindrà prioritat
el que s’hagi rebut abans a la FEEC i si el contingut és divers la FEEC podrà instar i
àdhuc proposar una denominació alternativa per tal de vehicular degudament totes les
iniciatives i propostes.
8.3.2. Dades tècniques
· Distància. Mesurada en quilòmetres, fins a tres decimals.
· Durada, hores i minuts de temps efectiu de marxa. Com a referència s’agafarà
un ritme de 4 km/h en terreny pla.
· Desnivell. Mesurat en metres. Es dividirà en: acumulat de pujada i acumulat de
baixada.

8.3.3. Tipus de terreny
Carretera: ferm asfaltat. Es posaran els quilòmetres total i el percentatge que representa
de la totalitat del sender.
Pista: ferm natural, amb la possibilitat de coincidir amb vehicles motoritzats. Es mesurarà
en quilòmetres i s’indicarà el percentatge del sender.
Camí, corriol, etc: ferm natural, on només es pot transcórrer caminant i on no està
permès el trànsit de vehicles motoritzats. Es mesurarà en quilòmetres i en percentatge.

8.3.4. Llocs de pas i d’interès
S'ha d’anomenar tots els indrets d’interès (fonts, ermites, pobles, monuments...) per on
passa el sender des del punt d’inici al punt final. També caldrà fer una relació de tots els
municipis i comarques per on transita el sender.

8.3.5. Sender parcial o totalment adaptat
Es detallaran els trams de sender adaptats i/o accessibles per a persones amb qualsevol
discapacitat.

8.3.6. Serveis als senders.
Es detallaran tots el serveis oferts al llarg del traçat del sender, com allotjaments, fonts
d’aigua, transport públic, restauració, servei de taxis, oficines d’informació, etc.
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Qualsevol modificació d’aquestes dades haurà de ser comunicada a la FEEC mentre el
sender mantingui l’homologació.

8.4. Descripció de l’Itinerari
8.4.1. Descripció
La descripció del sender ha de ser cronològica, indicant els punts d’inici i final del
recorregut. Cal definir amb detall tots els elements que configuren l’itinerari, fent especial
èmfasi en els encreuaments, en les desviacions i en els llocs d’interès.
Cadascun dels punts que s'han de descriure ha de constar de:
· Presentació del sender: un breu text on s’indiqui de forma resumida el sender.
· Presentació de l’etapa: un breu text on s’indiqui de forma resumida el mes característic
de l’etapa.
· Quilòmetres totals: distància acumulada des del punt inicial.
· Quilòmetre parcial: distància entre l’anterior punt de referència descrit i l’actual.
· Temps total: horari acumulat des del punt inicial.
· Temps parcial: diferència de temps entre l’anterior punt i l’actual.
· Coordenades UTM: mesura presa amb el GPS, Datum European 1950
· Redacció del text: descripció de l’itinerari, de l’entorn o del punt de situació. En els
canvis de direcció cal afegir el punt cardinal que s'haurà de seguir.

8.4.2. Track/Pista
És l’itinerari informatitzat recollit pel GPS. Hi ha d’haver ¡ constar, mitjançant els
waypoints, totes les cruïlles, desviaments i llocs d’interès. El track pot ser presentat en
els format GPX, PLT i TRK.

8.4.3. Cartografia
Cal lliurar dos mapes topogràfics a escales diferents i a color. Un a 1:50.000, on s'ha de
veure a grans trets per on passa el sender del projecte i els GR® o PR® que passin per
la zona i les connexions entre senders. I un segon mapa, de més detall (escala igual o
superior a 1:25.000), on s'ha de mostrar el recorregut del projecte.
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8.4.4. Perfil topogràfic
Perfil topogràfic on es mostra gràficament els desnivells que presenta el sender. Pot ser
total o parcial per trams, depenent de la longitud del sender.

8.4.5. Reportatge fotogràfic
Cal elaborar un reportatge fotogràfic resum de tot l’itinerari. El format només pot ser
digital i amb peu de foto.

8.5. Característiques de la senyalització
La senyalització s'ha de fer seguint la normativa de la FEEC, que es facilitarà al
promotor.
Es obligatori com a mínim la col·locació de senyalització vertical en les cruïlles amb
altres senders homologats per la FEEC, inicis o finals de variants o derivacions i en els
punts d’inici i final de l’itinerari.
El projecte de sender inclourà la situació de la senyalització vertical i el contingut de les
sagetes, és a dir la retolació.

8.6. Fases i calendari d’execució
S’ha d'incloure el calendari de les diferents fases de l’execució del projecte.

8.7. Presentació dels permisos
Cal presenta les cartes o documents acreditatius de conformitat dels ajuntaments per
on passa el sender.
També, si el sender passa per propietats privades, cal un document del propietari
acreditant la conformitat de pas i senyalització dins de la seva propietat.
Si el sender transcorre per un paratge natural protegit o un altre lloc que tingui un règim
especial de protecció haurà de presentar la corresponent autorització per escrit.
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Article núm. 9 - REVISIÓ I AVALUACIÓ DEL PROJECTE

9.1. Lliurat el projecte i abans de cap actuació sobre el terreny, correspon al Comitè
Català de Senders de la FEEC fer la primera comprovació de la documentació rebuda,
tot verificant el contingut del projecte segons l’actual normativa.
9.2. En cas que manqui algun dels elements obligatoris, el Comitè Català de Senders
de la FEEC remetrà un informe no favorable assenyalant les mancances. El projecte
haurà de ser retornat al promotor, que haurà de resoldre-les en un termini inferior a 3
mesos.
Si en el termini de 3 mesos el promotor no hagués resolt els defectes, s’arxivarà
definitivament l’expedient.
Si la documentació lliurada conté com a mínim tots els punts establerts per la normativa.
El Comitè Català de Senders de la FEEC continua amb el procés.

9.3. Informació a les Entitats Federades a la FEEC
Per la Xarxa de Senders GR®, PR®, SL® i GR®-T la FEEC haurà d'informar per escrit
a les Divisions Territorials per on transcorre el sender. Les Divisions Territorials tindran
un termini de 60 dies per exposar per escrit les consideracions que cregui oportunes
sobre el Projecte de Sender.

9.4. Paral·lelament la FEEC haurà de fer un estudi global del trajecte del sender per
evitar possibles afectacions en espais mediambientalment sensibles, per tal d’incloure’l
en la documentació d’avaluació del projecte de sender.

9.5. Presentada tota la documentació, la Junta Directiva de la FEEC haurà de procedir
a l’examen i aprovació, si escau, de l’homologació provisional del sender.
Article núm. 10 - FASE PROVISIONAL
L’homologació provisional té com a objectiu facilitar al promotor l’execució del projecte
tot assignant-li un número al sender. D’aquesta forma, el promotor té dret, un cop s’hagi
fet el pagament de les corresponents taxes d’homologació, a:

La utilització de les marques registrades del sender per a la impressió de les
sagetes o plaques de la senyalització vertical.
-

La utilització de les marques registrades per a la senyalització horitzontal.
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El termini màxim per a l'execució total del sender és la que s’acordi entre el promotor i
la FEEC.

Article núm. 11 - OBLIGACIONS DEL PROMOTOR
El promotor esta obligat a:
- Utilitzar les marques de GR®, PR® o SL® només en el sender que s’ha d’homologar.
- Validar tota senyalització vertical per la FEEC.
- Sol·licitar i obtenir l’aprovació de la FEEC de qualsevol modificació del traçat, presentat
sobre el projecte original, abans de la l’execució del canvi.
- Fer el pagament de les taxes d’homologació establertes per la Junta Directiva de la
FEEC.
L'incompliment parcial o total d’aquestes obligacions comporta la desestimació del
projecte de sender.
El termini màxim per a l’execució total del sender homologat provisionalment és la que
s’acordi entre el promotor i la FEEC.

Article núm. 12 - FASE D’EXECUCIÓ
Un cop obtinguda l’homologació provisional ja es pot implantar la senyalització vertical i
horitzontal al sender. Durant aquesta fase, la FEEC, té competència per supervisar les
feines que es duguin a terme.
Article núm. 13 - HOMOLOGACIÓ DEFINITIVA
La fase final és el període que s’obre des del moment que el promotor demana
l’homologació definitiva fins a obtenir el certificat d’homologació del sender.
13.1. Sol·licitud d’homologació definitiva: un cop acabat el procés d'execució del
sender, el promotor ha de sol·licitar per escrit a la FEEC l’homologació definitiva del
sender. La FEEC, mitjançant el/la tècnic/a de senders designada, ha de revisar el sender
per comprovar que l’obra executada sigui igual que la presentada en el projecte.
13.2. Informe tècnic del sender: El/la tècnic/a de senders ha de presentar un informe
no vinculant del recorregut on cal exposar si les actuacions dutes a terme al sender
coincideixen amb les que exposa el projecte i si la senyalització del sender s’ajusta a la
normativa existent.

-
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- En cas desfavorable: el promotor haurà de corregir les anomalies detectades pels
tècnics o tècniques en un termini de 30 dies o aquell període establert entre la FEEC i
el promotor. Fetes les actuacions de millora, i amb previ avís al promotor, els tècnics o
tècniques de senders verificaran les correccions de les anomalies.
- En cas favorable: la Junta Directiva ratificarà l’homologació.

13.3. Certificat d’homologació: la FEEC ha d'expedir i lliurar al promotor el Certificat
d’Homologació i fer la tramitació per incorporar com a definitiu el nou sender al Registre
Oficial de Senders de la FEEC i al “Registro General de Senderos” en l'àmbit estatal.
Article núm. 14 - OBLIGACIONS DERIVADES DE L’HOMOLOGACIÓ DEFINITIVA
14.1. a) El promotor es compromet al manteniment del sender per un període de 5 anys.
Està obligat a complir la normativa vigent i preservar les característiques del sender tot
garantint-ne la continuïtat i la qualitat. Mantenir el sender en òptimes condicions, net de
vegetació o qualsevol altra afectació i amb la senyalització vertical i horitzontal en
perfecte estat.
b) El promotor es compromet a fer una revisió anual de l’estat de les marques de pintura
de la senyalització horitzontal, l’estat de la senyalització vertical i l’estat del camí vers la
vegetació o qualsevol altra afectació. Haurà d'enviar anualment, dins del mes de
desembre, un informe a la FEEC on ha de fer constar totes les dades de la revisió.
c) El promotor es compromet, si li demana la FEEC, a desmuntar el sender quan es
donin un dels següents casos:
1. Un cop transcorregut el període de 5 anys establert en el Certificat d’Homologació
Definitiva i no desitja continuar mantenint el sender.
2. Quan no hagi superat el procés d’homologació.
d) El promotor informarà a la FEEC de totes les incidències excepcionals, en especial:
incendis, aiguats, etc, que alterin considerablement l’activitat senderista i facilitarà en la
mesura del possible un traçat alternatiu si fos necessari.

14.2.

Divulgació del Projecte de Sender

El promotor ha de cedir el dret d’ús del Projecte de Sender, per poder publicar-ho a
través de la pàgina web de la FEEC i altres mitjans de comunicació que la FEEC cregui
oportú, tot fent-hi constar el nom del promotor.

La FEEC pot publicar, en qualsevol tipus de suport, la guia del sender homologat.
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Article núm. 15- MODIFICACIÓ DE SENDERS HOMOLOGATS

Es contemplen els següents tipus de modificació:
Provisional: deguda a una incidència sobre el terreny (noves infraestructures,
esllavissada, motius mediambientals puntuals, etc). Aquesta modificació només serà
vàlida mentre duri la incidència sobre el sender. Després el traçat tornarà al seu estat
original. El promotor facilitarà en la mesura del possible un traçat alternatiu.
Definitiva: motivada per la recerca d’una millora de l’itinerari o per incidències que
afectaran de forma definitiva el traçat del sender (generalment noves infraestructures o
denegació del permís del propietari del camí, canvis de normatives legals, etc...).
Si la modificació del sender supera el 50% de la seva longitud, s’haurà d’iniciar un nou
procés d’homologació, com si es tractés d’un nou sender. S’exceptuen aquí els senders
locals i els senders transfronterers.
En els dos tipus de modificació el promotor del sender, o bé altres instàncies com les
administracions públiques, i sempre abans de fer cap canvi en la senyalització, es
presentarà una proposta per escrit al Comitè Català de Senders de la FEEC, on
s’adjuntarà:
- La informació del que justifica la proposta de canvi.
- Les característiques del nou traçat amb la descripció, tal i com es detalla en l’article
núm. 8.4.
- La incidència del nou itinerari a la xarxa de senders.
- Un mapa amb el vell i el nou itinerari.
- El track de l’itinerari que es proposa i el track de l’antic itinerari.
- Permís de l’ajuntament o titular del camí.
- Les dades de la persona de contacte, representant del promotor o l’administració.
Amb aquesta documentació, el Comitè Català de Senders de la FEEC procedirà a
l’aplicació del mateix procediment que està establert per a l’homologació d’un nou
sender, a excepció de l’informe de les vegueries implicades, i no cobrant-se la taxa
d’inscripció.
Ens els dos tipus de modificació es cobraran les despeses d’un tècnic de senders, en el
cas que la modificació precisi d’una revisió per la seva envergadura.
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Article núm. 16 - DESHOMOLOGACIÓ DE SENDERS

La FEEC pot acordar la deshomologació, per raons de seguretat de les persones,
incompliment de la normativa i/o altres causes legalment establertes.
Davant la impossibilitat del trànsit pel sender o per falta de manteniment, es pot acordar
la suspensió temporal de l’homologació, donant un termini al promotor per a la resolució
dels defectes. Cas de no produir-se caldrà iniciar el procés de deshomologació.

Article núm. 17 - CAUSES I MOTIUS PER A LA NO HOMOLOGACIÓ O
DESHOMOLOGACIÓ D’UN SENDER

Les raons que poden activar el procés de no homologació o deshomologació poden ser
diverses i fonamentalment s’aglutinen en aquests grans grups:
a) El sender està fet amb marques diferents a les registrades.
b) Inexistència de qualsevol element exigit en la normativa d’homologació.
c) Manca de manteniment del sender.
d) El promotor demana la deshomologació.
c) Per causes alienes, antròpiques o naturals: el sender es troba amb obstacles
d’impossible superació i d’alternatives inviables.
d) No atendre els requeriments de la FEEC per a la correcció de les anomalies
observades.
e) La no presentació dels informes anuals de manteniment.
f) No disposar dels cuidadors/es de senders degudament acreditats.
Article núm. 18 - PROCEDIMENT DE DESHOMOLOGACIÓ D’UN SENDER
La FEEC haurà d'iniciar el procediment de deshomologació amb l’elaboració d’un
informe on es detallaran totes les causes per proposar la deshomologació del sender.
La Junta Directiva de la FEEC notificarà per escrit al promotor que s’ha obert un
procediment de deshomologació. A partir de la data de notificació, el promotor disposarà
de 30 dies per recórrer la decisió de la Junta Directiva de la FEEC.
De no atendre ni resoldre les anomalies exposades, la Junta Directiva de la FEEC
procedirà a la deshomologació.
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El promotor haurà de fer front a les despeses de la retirada de tota la senyalització
horitzontal i vertical.
La deshomologació s'haurà d’inscriure en el Registre Oficial de Senders de la FEEC i
comunicar a tots els organismes escaients.
Article núm. 19 - INTERPRETACIÓ DEL REGLAMENT
Qualsevol dubte que pugui sorgir de la interpretació d’aquest Reglament ha de ser resolt
per l’òrgan competent de la FEEC.
Article núm. 20 - DISPOSICIONS ADDICIONALS

La FEEC pot adoptar totes aquelles disposicions que consideri oportunes per un millor
desenvolupament d’aquest Reglament de Senders.
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PROPOSTA DE LA JUNTA DIRECTIVA
ACORD DE COL·LABORACIÓ I CORRESPONDÈNCIA MÚTUA EN MATÈRIA DE REFUGIS
DE MUNTANYA ENTRE DIFERENTS FEDERACIONS D’ÀMBIT ESTATAL
Les federacions de Muntanya de Catalunya, Navarra, Astúries i Aragó, que en conjunt són
titulars i gestores de 39 refugis de muntanya, han arribat a unes línies d'acord en matèria de
refugis de muntanya.
Aquestes tenen el propòsit d'establir conjuntament les bases necessàries per a una sòlida
cooperació en aquesta matèria, abastant aspectes relacionats tant amb la pròpia gestió de
refugis com de qualsevol altre acord mutu que en aquesta línia pugui establir-se.
Els aspectes centrals que motiven a aquestes federacions a unir esforços i responsabilitats se
sustenten en els següents ACCIONS DE COL·LABORACIÓ:
1.- Desenvolupament de projectes de gestió conjunta dels refugis dels quals aquestes
federacions en són titulars.
2.- Intercanvi d'informació i experiències en l'àmbit dels refugis.
3.- Programes formatius i de recursos humans.
4.- Publicacions d'interès mutu, línies de promoció conjunta, organització
d'esdeveniments o qualsevol altra activitat relacionada amb els refugis.
De la mateixa manera, aquestes Federacions acorden l'establiment d'una sèrie de criteris
comuns per a una CORRESPONDÈNCIA MÚTUA EN MATÈRIA DE PREUS I SERVEIS
PRESTATS, que seran necessaris complir en tot el conjunt de refugis que aquestes
Federacions gestionen per a poder obtenir descomptes pels serveis realitzats en ells.
Els mateixos són:
1.- Les Federacions adscrites a aquest acord de Correspondència Mútua aportaran anualment
una quantitat sobre la base del número de federats que tinguin, els quals gaudiran per això
del mateix preu en els serveis que els propis federats de l'entitat gestora d'aquests refugis.
Aquestes quantitats anuals per llicència emesa s'estableixen de la següent manera:
-

Per a entitats que no gestionen refugis:
Per a entitats que gestionen menys de 5 refugis:
Per a entitats que gestionen de 6 a 10 refugis:
Per a entitats que gestionen més de 10 refugis:

1,50 €
1,00 €
0,90 €
0,80 €

2.- De la mateixa manera, s'estableixen uns criteris de repartiment econòmic del fons creat
amb les aportacions de les Federacions adscrites a aquest acord. Aquests criteris es basen
en punts obtinguts per refugi, sustentats tant en el nombre de places del mateix com en els
condicionants propis dels refugis i que encareixen la seva gestió.
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Els criteris establerts són els següents:
-

Refugis amb menys de 30 places:
1 punt
Refugis de 30 a 60 places:
3 punts
Refugis amb més de 60 places:
5 punts
Refugis oberts tot l'any:
1 punt
Refugis sense connexió a la xarxa elèctrica:
1 punt
Refugis sense connexió a una xarxa de depuració pública:
1 punt
Refugis sense possibilitat de subministrament amb vehicle rodat: 1 punt

Les quantitats corresponents seran cobrades per les Federacions gestores dels refugis que
participen en l'acord de Correspondència Mútua, i per tant aquells que apliquin els descomptes
en els preus d'aquests a tots els socis per igual de les Federacions adscrites. Tots aquests
descomptes seran similars en tots els refugis, en quant al percentatge de reducció aplicat es
refereix.
Aquest repartiment econòmic busca ajudar les Federacions gestores dels refugis a mantenir
els mateixos i possibilitar en la mesura que sigui possible la realització d'inversions
necessàries per a la seva millora, a més de posar en marxa altres iniciatives relacionades amb
la gestió i promoció dels refugis.
Aquests criteris seran doncs d'obligat compliment per a qualsevol Federació que desitgi tenir
descompte en aquests refugis de muntanya, inclosos per tant els gestionats per la FEEC.
L'acord de Correspondència Mútua comportarà la creació d'una entitat jurídica que aglutini a
les Federacions gestores i usuàries dels refugis, i que permeti donar cobertura a la gestió
econòmica d'aquesta.
Totes les Federacions abans esmentades sotmetran aquests acords a les seves respectives
Assemblees Generals, en particular el concernent a la Correspondència Mútua en matèria de
preus i descomptes.
Si els mateixos s'aproven, iniciaran en conjunt els tràmits administratius necessaris per a
poder començar a aplicar aquesta Correspondència Mútua a partir de l'1 de gener de 2023.
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