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INTRODUCCIÓ:
El proper dissabte dia 12 de juny se celebren eleccions a la junta de la FEEC, durant aquests dies els membres
de la candidatura “Construint el futur, seguim caminant”, encapçalada pel candidat a la reelecció a president
en Jordi Merino, estem assistint a totes les reunions de Vegueria per explicar-vos les nostres propostes de cara
als propers quatre anys. L’experiència adquirida en els últims 12 anys de mandat ha fet que la nostra federació
sigui el referent de moltes altres arribant a nivells de qualitat i excel·lència en els serveis que es donen des de
la mateixa FEEC.
Quatre anys que, cal dir-ho, seran cabdals pel futur de l’excursionisme i els esports de muntanya al nostre país
i, a més a més, donada la situació post-pandèmica en què vivim, seran també anys delicats per moltes de les
nostres entitats excursionistes.
Des de la candidatura que encapçalo hem preparat un conjunt de propostes que us presentem en aquest
format de programa electoral. Entre aquestes propostes destaca el que en diem “12 compromisos amb les
Entitats i el País”. Aquests compromisos i la resta de punts han de ser la nostra guia per gestionar la FEEC durant
aquests pròxims 4 anys i així acabar aquest cicle al capdavant de la federació.
Com veureu moltes de les propostes ja han estat iniciades en l’anterior etapa, algunes d’elles són demandes
que ens heu fet arribar vosaltres mateixos i d’altres són temes totalment innovadors. És per això que tenim
clar que per assumir aquest proper mandat amb les garanties d’una bona cordada, ens cal que la nostra
federació estigui encapçalada per gent d’entitats i de país. Gent que, com tu i la resta de companys de la junta
de la teva entitat, hem pres el compromís de treballar de manera voluntària per l’excursionisme, per les
entitats i per Catalunya. Per això la nostra candidatura està integrada per membres de junta de tot el territori
català; presidentes i presidents d’entitats, reconeguts alpinistes, metges de rescat, gent amb molta experiència
en els seus sectors, gent activa, que coneix i comparteix els problemes que tenen un president una presidenta,
un tresorer una tresorera, un secretari o una secretària o un vocal de junta de qualsevol de les 421 entitats que
configuren aquesta federació.

Una federació que és la tercera en nombre de llicències federatives, que és la segona en nombre de dones
federades i que és el referent en l’excursionisme, el senderisme, els esports de muntanya, la formació, en
donar servei a les seves entitats i ara en natura i en activitats esportives inclusives. Sense oblidar que hem
estat els primers en gestionar la desgravació d’una part de la llicència federativa en la nostra declaració
de renda, que hem estat Creu de Sant Jordi i que per últim fa unes setmanes hem estat reconeguts com
la federació amb la millor gestió esportiva del 2020. Un 2020 que ha estat el més difícil de gestionar i que
sempre hem estat defensant els interessos del nostre col·lectiu davant les autoritats.
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ÀREA ECONÒMICA:
En els pròxims anys, el projecte econòmic, ha de ser mantenir la bona situació econòmica-financera de la FEEC,
com ha estat en el darrer mandat i els anys anteriors.
El finançament de la nostra federació, els diners de les nostres entitats i federats, ens han convertit en una de
les millors situades econòmicament entre les altres 71 federacions esportives, sense ensurts i amb els comptes
completament sanejats. Les aprovacions quasi sempre per unanimitat, tan dels pressupostos com de la
rendició de comptes, ho avalen. Comptes, com sabeu, sempre sotmeses prèviament a una auditoria externa
independent.
Sempre ha estat el nostre objectiu mantenir una situació financera que no porti a derrames innecessàries, ni a
aventures incontrolables, objectiu que hem aconseguit.
I el secret és molt senzill, preparar cada any uns pressupostos, tenint en compte els ingressos possibles reals,
que s’intenten acomodar a les despeses per a totes les peticions de les diferents àrees de la federació que
intenten satisfer les necessitats de les activitats previstes, que com sabeu són moltes i transversals (entitats,
subvencions ordinàries i extraordinàries com en el darrer any, excursionisme, formació, territori, comunicació,
natura, seguretat..etc).
La segona part, la més ingrata, és el seguiment acurat del pressupost, dels preus que paguem i de les despeses
que realitzem, fugint de despeses innecessàries o elevades. No oblidem que com hem dit, els recursos
econòmics són de les entitats i nosaltres som uns simples gestors que hem de fer-ho de la millor manera
possible.
Per això contem amb una normativa i documents de control intern i sobretot amb un experimentat grup de
treball que ens ha permès, com dèiem al principi, arribar a la situació actual.
Des del 2018, es va adaptar la Compliance a la FEEC (norma de Compliment Normatiu Europeu) i posterior
concessió del segell com Entitat Esportiva Ètica per part de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, no
s’ha rebut ni un sol escrit, el que certifica la bona salut de tot el sistema econòmic i financer i el seu
funcionament ètic i els controls instaurats adequats sobre tota la junta directiva, col·laboradors, treballadors i
proveïdors.
Tanmateix en les diferents justificacions de les subvencions atorgades per la Secretaria General de l’Esport i de
l’Activitat Física de la Generalitat de Catalunya som la federació millor considerada i sense cap esmena en la
presentació de la documentació.
Totes les subvencions atorgades a les entitats i projectes de la FEEC estan subjectes a la normativa de
convocatòria i a la presentació de la documentació corresponent.
D’acord amb la RLT, implementar mesures per a garantir la igualtat real i efectiva de tot el personal laboral de
la FEEC.
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ÀREA D’ENTITATS:
Des de l’Àrea d’Entitats seguim apostant pels objectius que ens vam marcar quan fa uns anys vàrem crear
aquesta nova àrea amb l´objectiu de donar una atenció acurada a les entitats i desenvolupar eines
tecnològiques per facilitar la gestió diària de les mateixes.
- En aquesta nova etapa seguirem desenvolupant noves aplicacions tecnològiques, fiables, amb facilitat d´ús i
que ja amb les signatures electròniques donin accés a nous tràmits amb una resolució immediata.
- Seguirem pressionant a l’administració pel traspàs a la FEEC del Registre d’Entitats Esportives, que tantes
problemàtiques causes.
- Mantenim la transparència en la concessió de subvencions, tant en la redacció de les normatives de
subvencions, que prèviament es passen a les entitats per a incorporar millores, com en la publicació de les
quanties (tal com consta actualment a la part privada de la web), donant transparència a tot el procés.
- Traspassarem a les Vegueries la partida de subvencions culturals atorgant més poder de decisió als territoris.
- Crearem un nou comitè de infància, joventut i famílies que doni suport als clubs i a les entitats que realitzen
activitats adreçades als joves i a activitats adreçades a les famílies.
- Incrementarem els recursos materials destinats a les entitats, que siguin útils, fàcils i atractius
- Establirem reunions periòdiques amb les presidentes i presidents d’entitats per resoldre qüestions i revisar
aquells temes d’interès general: seran les denominades reunions interclubs.
- Redactarem un manual destinat a les Juntes Directives dels clubs, principalment als nouvinguts que ajudi a
resoldre els dubtes.
- Crearem un manual d'operacions bàsic i consensuat d'ús i funcionament intern de l'entitat.
- Mantindrem i potenciarem de les activitats culturals tradicionals, com l’Aplec dels Països Catalans, la
Renovació de la Flama de la Llengua Catalana, la Festa de la Cançó de Muntanya, Diada Verdaguer...
- Potenciarem la FEEC i la seva imatge en l'àmbit juvenil. Per portar-ho a terme es faran proves pilot amb
instituts d'arreu del territori amb una proposta de conveni amb el Departament d'Ensenyament. Es treballarà
sobre el terreny directament fomentant l'activitat esportiva de muntanya, com també en tutories amb
xerrades, taules rodones, dinàmiques, documentals…
- Unir-nos amb partners a on el públic jove se senti identificat amb els seus models.
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DIGITALITZACIÓ DELS PROCESOS
CERTIFICATS DIGITALS
PRESENTACIÓ DOCUMENTACIÓ
CARTES REBUTS - SUBVENCIONS
MANUALS DE CONSULTA RÀPIDA PER
GESTIONS ADMINISTRATIVES

TROBADES PERIÒDIQUES AMB ELS
PRESIDENTS I PRESIDENTES D’ENTITATS
AMB L’ÀNIM D’AJUDAR A RESOLDRE
LA SEVA GESTIÓ I
CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA
PARTICIPACIÓ DE LES ENTITATS EN LES
ASSEMBLEES DE LA FEEC

TRASPASSAR LES SUBVENCIONS CULTURALS
A QUE SIGUIN GESTIONADES DES DE LES
TERRITORALS DONANT
MÉS AUTONOMIA ALS CLUBS
PER A LES SEVES GESTIONS

FACILITAR I RECOMANAR EMPRESES DE
GESTIÓ QUE AMB PREUS REDUÍTS PUGUIN
DONAR SERVEI A FI DE PODER
CUMPLIMENTAR TOTS ELS REQUERIMENTS
LEGALS IMPOSATS PER A LES DIFERENTS
ADMINISTRACIONS

INCREMENTAR ELS RECURSOS
MATERIALS PER A LES ENTITATS
BUSCANT QUE SIGUIN ÚTILS,
FÀCILS I ATRACTIUS
CONNECTAR AMB LES NECESSITATS

SOL·LICITAR PER PART DE LA FEEC
LA GESTIÓ DEL REGISTRE D’ENTITATS
ESPORTIVES DE LA SECRETARIA
GENERAL DE L’ESPORT I DE L’ACTIVITAT FÍSICA
PER REALITZAR LA FEEC LA INSCRIPCIÓ DELS
CLUBS I ENTITATS QUE SIGUIN DE LA
COMPETÈNCIA

TROBADES DE FORMACIÓ PER A MEMBRES DE
NOVES JUNTES DIRECTIVES
CREAR UN MANUAL DE GESTIÓ D’ENTITATS

CREAR UN FAQ’S
CREAR UN CANAL DE COMUNICACIÓ OBERT
AMB LES ENTITATS PER CONÈIXER LES SEVES
NECESSITATS I INQUIETUTS

MANTENIR EL PROGRAMA DE
CONVENIS I REVISIÓ DELS EXISTENTS

MANTENIR I AMPLIAR EL PROGRAMA DE
BIBLIOTEQUES D’ENTITATS

TREBALL TRANSVERSAL AMB LA RESTA
D’ÀREES EN TOTS AQUELLS TEMES QUE
INCIDEIXIN DIRECTAMENT ALS CLUBS

VOCALIA D’ACTIVITATS CULTURALS
VOCALIA DE JOVENTUT I FAMÍLIES
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ÀREA D’EXCURSIONISME:
Creació d'un Comitè de Senderisme
Hi ha un important Comitè de Senders amb una gran tasca de control i manteniment, però que treballa només
des de l’àmbit de la regulació i el manteniment. Volem crear un Comitè compost per dues o tres persones com
a màxim, que treballi des de l’àmbit de promoció de la disciplina. Per la promoció del senderisme, l’activitat en
si, creiem que caldria potenciar la pràctica correcte del senderisme per posar-la encara amb més valor.
Una opció de promoció podria ser fer un calendari general anual de les excursions que fan trams de GR/PR/SL
de totes les entitats. Això es va provar amb alpinisme i no va funcionar pels recels d’algunes entitats de cara a
assumir riscos amb desconeguts. En aquest cas però es pot considerar que els riscos són bastant menors.

Caminades de Resistència:
Hi ha un Comitè que funciona i que en general ha fet una gran tasca. En el circuït s'ha aconseguit un bon
ambient entre les entitats que hi participen, lluny de les tibantors que hi havia hagut en temps passats.
S'actualitzarà el reglament amb uns mínims canvis amb el consens de les entitats organitzadores.

Escalada
És una altre de les grans disciplines d’aquesta àrea, amb un munt de practicants cada cap de setmana. Es
comptarà amb la Laura Piferrer com a dinamitzadora de la disciplina en la seva part no competitiva i amb el
suport d'en Josep Massana, president del grup Cavall Bernat.
Camps de treball:
1- Ampliar la subvenció de reequipament amb una altre línia de subvenció de vies noves. Evidentment
presentant projecte i impulsant només aquelles vies que respectin el medi.
2- Fer que el web de la FEEC sigui referència de consulta pels escaladors. En aquest sentit s’intentarà
pactar amb l’Escalatroncs perquè cedeixi tot el seu arxiu per tal de que es pugui consultar al nostre
web. Actualment aquest arxiu ja no es troba a la xarxa.
3- Aconseguir que el web de la FEEC sigui referència de consulta de les zones regulades i obtenció de
permisos.
4- Ampliar vincles amb les activitats punteres no competitives (Sílvia Vidal, Roca Nua, Dry Tooling
Festival, Pubilles Escaladores, etc.).

Barranquisme
Actualment la FEEC té un comitè molt potent que treballa molt per la promoció de la disciplina. De cara a
aquests pròxims 4 anys es vol crear un nou format de la trobada Gorgs, seguir potenciant la formació amb les
jornades tècniques i donant veu a l'esport femení amb la trobada Goiates barranqueres.
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Alpinisme
És una de les dues disciplines que donen nom a la nostra federació però potser és la que de moment genera
menys vincles entre la federació i les entitats. Més enllà dels Premis Juanjo Garra i els cursos de formació,
treballarem per promoure l'alpinisme dins de les entitats amb la creació d'un seguit de reptes que animin als
alpinistes ha desenvolupar les activitats dins del seu propi club.
Contarem amb el Ferran Latorre a l'hora de desenvolupar aquest projecte. També es vol crear un calendari de
xerrades amb figures punteres de l'alta muntanya per les entitats que ho vulguin, parcialment subvencionades
per la Federació.
Així com la instauració d’uns altres premis relacionats amb l’alpinisme que portaran el nom d’en Sergi Mingote.
Raquetes de neu
Hi ha un circuït en funcionament que cal potenciar, ja que darrerament hi ha hagut una baixada de participants.
Es comptarà amb dos veterans del circuït per tal de fer de dinamitzadors de l’activitat.
Esquí de muntanya
Aquest any s’ha començat a treballar en l’elaboració d’un circuït de 30 rutes per tal de promoure una activitat
similar al 100 Cims. S’hi continuarà treballant, de moment sense fer-ne difusió amb l’objectiu de que aquest
projecte pugui veure la llum l’any 2023.
Marxa Nòrdica
Es renovarà el comitè per tal de donar un nou impuls a la disciplina. El circuït cada vegada està més consolidat
i gaudeix de més participació, motiu que ens ha fet treballar amb un nou reglament que hauria de ser vigent el
2022. Es treballarà amb l’àrea inclusiva i social per generar sinèrgies en noves propostes de salut i discapacitats.
Marxa Aquàtica
Seguirem potenciant el circuït per donar valor a una disciplina que cada cop compta amb més adeptes i que ha
estat un revulsiu per alguns clubs de costa per activar les seves activitats.
Vies Ferrades
Treballarem per seguir sent referents en la consulta d'aspectes tècnics per part dels Parcs Naturals.
Desenvolupat del quadern tècnic esportiu i de seguretat per a la obertura de vies ferrades.
BTT
Aquesta és una de les nostres disciplines amb més practicants de cap de setmana que no tenen cap vinculació
amb l'entitat excursionista del seu municipi. Volem revertir aquesta situació amb la creació d'un comitè que
gestioni i promocioni el Rodacamins.
100 cims i 50 barrancs
Es desenvoluparà una aplicació de mòbil que permeti registrar els cims i els descensos a partir de la ubicació
de l’usuari. Això facilitarà molt la gestió i alhora n'augmentarà la participació.
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Campaments d’adults
Seguirem donant suport al Campament General de Muntanya, amb noves propostes de gestió.

Gestors de permisos activitats regulades
És un dels projectes més destacats de l'àrea de cara a aquesta legislatura, amb la voluntat de posicionar encara
més la Federació com a referent en el món de la muntanya.
Es vol aconseguir que totes aquestes gestions es facin o consultin a través del nostre web, i posteriorment, a
través de l'aplicació de mòbil.

Beques esportives
Crear beques esportives per esportistes joves, aquestes no seran d'alt rendiment ni de tecnificació. Tant en
l´àmbit masculí com femení amb edats compreses entre els 18 i els 30 anys. Caldrà fer un calendari d’una sèrie
de formacions i sortides en diferents grups per a realitzar les valoracions.
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ÀREA ESPORTIVA:
Durant la passada legislatura l’Àrea Tècnica Esportiva s’ha transformat definitivament en una Àrea dedicada
100% a la competició, aquest canvi ha estat possible gràcies a la creació de l’Àrea d’Excursionisme que s’ha
encarregat de la gestió de tota l’activitat no competitiva de la federació.
Ara, la nova Àrea Esportiva té l´objectiu d´encarar el futur i dimensionar-la amb les persones i les eines de
treball que permetin afrontar nous reptes que es plantegen. Sobretot pensar en les dues modalitats esportives
que esdevindran olímpiques durant els propers anys, l’escalada i l’esquí de muntanya. També cal tenir en
compte que en el vessant esportiu competitiu s’incorporaran noves modalitats esportives com poden ser la
marxa aquàtica i la marxa nòrdica.
Per això es proposa que la nova estructura de l’Àrea Esportiva s’estructuri amb un coordinador general i s’hi
incorporin nous col·laboradors específics per a cada disciplina esportiva que les vetllaran de manera dirigida i
específica.
A banda es comptarà amb els diferents comitès que planificaran i portaran el dia a dia de les diferents
disciplines esportives.
Amb això la figura del Director Tècnic Esportiu esdevindrà una figura amb una visió més àmplia i transversal
que la pròpiament esportiva dins la FEEC, potenciant qualsevol activitat esportiva competitiva o no.
Estructura de l’Àrea Esportiva
Cap Àrea Esportiva: Antoni Massagué i Palau (Unió Excursionista de Vic).
Coordinadora Seleccions, CT’s i àrbitres: Meritxell Soler i Val (Club Muntanyenc L’Hospitalet).
Coordinador Escalada: Quim Hernández i Martin (Club Muntanyenc Sant Cugat).
Coordinador Curses per Muntanya: Ramon Regí i Pujals (Centre Excursionista d’Olot).
Coordinadora Escoles de Trail: Judit Franch i Pons (AE Mountain Runners del Berguedà).
Coordinador Esquí de Muntanya: Antoni Massagué i Palau (Unió Excursionista de Vic).
Coordinador Raquetes de Neu: Marcial Alemán i Ventura (Centre Excursionista Torrellenc).
Coordinador Marxes Tècniques: Marcial Alemán i Ventura (Centre Excursionista Torrellenc).
Coordinador Raids: Marcial Alemán i Ventura (Centre Excursionista Torrellenc) i Antoni Ricart Serena (Centre
de Promoció d’Activitats de Muntanya de Balaguer).
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Curses per muntanya:
-

Defensar jurídicament les curses per muntanya de l’intrusisme federatiu patit per part de les
federacions d’atletisme.

-

Representar a la FEEC en la Federació Internacional (ISF).

-

Establir un calendari competitiu atractiu i repartit per tot el territori.

-

Organitzar els Campionats de Catalunya de curses en línia, verticals i ultraresistència.

-

Consolidar les diferents Copes Catalanes; curses en línia, curses verticals i curses d’ultraresistència.

-

Engegar el circuit d’escoles de trail (programat pel 2020 i aturat per la pandèmia).

-

Evolucionar i actualitzar els diferents reglaments segons les necessitats esportives i tècniques.

Escalada:
-

Col·laborar en l’assoliment del nivell olímpic de l’escalada esportiva en les seves modalitats.

-

Representar a la FEEC a la Federació Internacional d’Escalada (ISFC).

-

Organitzar els Campionats de Catalunya de dificultat, bloc i velocitat.

-

Recuperar la Copa Catalana d’escalada de bloc en col·laboració amb les diferents sales d’escalada
repartides arreu del territori.

Esquí de Muntanya:
-

Aconseguir la designació per part de la ISMF dels Campionats d’Europa 2022 d’esquí de muntanya a
l’estació de Boí Taüll.

-

Representar a la FEEC a la Federació Internacional d’Esquí de Muntanya (ISMF).

-

Col·laborar en l’assoliment del nivell olímpic de l’esquí de muntanya.

-

Organitzar els Campionats de Catalunya de curses en línia, vertical, sprint, relleus i llarga distància.

-

Donar continuïtat a la Copa Catalana d’esquí de muntanya, curses verticals i curses en línia.

Raquetes de neu:
-

Representar a la FEEC a la Federació Internacions (ISSF)

-

Organitzar el Campionat de Catalunya de raquetes de neu

Raids d’Esports de Muntanya:
-

Defensar la disciplina com a pròpia davant els impediments posats per la Federació Catalana
d’Orientació, actualment en procés de mediació.

-

Organitzar el Campionat de Catalunya de la disciplina.

-

Donar continuïtat a la Copa Catalana de Raids.
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Marxes tècniques:
-

Vetllar per la continuïtat de la disciplina.

-

Organitzar el Campionat de Catalunya de marxes tècniques.

-

Continuar amb l’organització de la Copa Catalana de marxes tècniques.

Seleccions Catalanes:
-

Treballar per aconseguir els millors esportistes catalans de cada disciplina esportiva.

-

Assolir la paritat pel que fa als esportistes seleccionats

-

Representar a la FEEC en les diferents competicions, estatals (Campionats d’Espanya) com
internacionals (Copes del Món). Intentar buscar el reconeixement internacional de les nostres
seleccions esportives de ple dret.

Centres de tecnificació:
-

Esdevenir veritables Centres de Tecnificació, escollint els millors esportistes provinents tant de les
diferents escoles de formació com aquells que s’hi presentin a títol personal.

-

Donar una formació humana i esportiva de qualitat als esportistes que en formin part i insistir en els
valors fomentats fins ara i relacionats sempre amb la muntanya.

-

Anualment convocar les proves d’ingrés als Centres de Tecnificació.

-

Consolidar-se com a veritables seleccions en les categories infantil, cadet, juvenil i júnior.

Comitè arbitral:
-

Consolidar el comitè arbitral com estructura col·legiada.

-

Formar i reciclar als àrbitres de les diferents disciplines esportives.

-

Col·laborar en el redactat dels diferents reglaments competitius per a la seva aprovació.
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ÀREA DE FORMACIÓ - ESCOLA CATALANA D’ALTA
MUNTANYA:
Formació federativa:
Seguirem amb els canvis i millores en la formació federativa del 2021. Treball online i e-learning a través de la
plataforma (formació.feec.cat) i pràctiques itinerants.
Millorarem la qualitat de la formació que oferim, i al mateix temps que sigui atractiva, dinàmica i de més fàcil
accés.
Una formació que arribi a tots els federats a traves dels clubs o directament des de la FEEC, amb les tècniques
que creiem més adients: Digitals, presencials o mixtes.

Una formació amb diferents formats:
-

Petit format: monogràfics d’1 /2 dies depenen de la especialitat.
Cursos amb profunditat: per a tots aquells que vulguin a accedir a ser instructors benèvols de clubs.
Treballar per una formació accessible i poder donar resposta formativa als diferents col·lectius.

Xerrades promocionals i de difusió sobre la muntanya i per donar a conèixer la FEEC amb diferents disciplines
esportives als IES de secundària públics.

Pel que fa als temaris i currículums, aquest estaran recopilats a la plataforma de formació de cada una de les
disciplines federatives. Cada curs seguirà el mateix patró i funcionament (normativa d’avaluació, ràtios.. )
-

Monitor d'Excursionisme.
Monitor d'Escalada (formació per rocòdroms).
Monitor de Marxa Nòrdica.
Curs d’Equipador de Rocòdrom (novetat).
Instructor d'Esquí de Muntanya.
Instructor de Barrancs.
Instructor d'Escalada.
Instructor d'Alpinisme.
Instructor de Curses per Muntanya.
Instructor d'Excursionisme.

Estades de diferent disciplines pel jovent:
-

Seguirem amb les mateixes estades per a joves i les promocionades per la UIAA.
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Formació a les entitats:
-

Cursos de promoció subvencionats.
Redacció de la normativa dels cursos de promoció.
Creació dels continguts de tots els cursos de promoció i repàs dels que ja hi ha actualment.
Formació a la carta per les entitats respectant sempre els continguts i la càrrega lectiva.
Incorporació del curs de promoció de gestió de rocòdroms .
L’ECAM col·laborarà amb la organització i gestió dels cursos d’entitats fent també la publicitat
d’aquests.
Incloure més monogràfics d’un cap de setmana de diferents temaris.

Formació Reglada:
-

Continuarem treballant amb el Departament d'Ensenyament i els Instituts públics per la formació de
tècnics de Muntanya i Escalada.
Creació dels currículums catalans de la formació de Muntanya i Escalada LOE.
Seguirem amb l'organització del Bloc Específic i les pràctiques del tècnic de Marxa Nòrdica amb l'Escola
Catalana de l'Esport.
Professionalitzar el curs d'Instructor de Curses per Muntanya amb l'Escola Catalana de l’Esport un cop
tinguem la resolució d'Esports.
Reciclatges pels membres ECAM als Instituts i pels antics alumnes.
Creació d'uns apunts unificats en tots els centres de treball.
Seguirem uniformant a tots els tècnics.
Participació en les proves d'accés a tècnics de Muntanya i Escalada.

Altres formacions:
-

Reciclatges de les diferents modalitats pels membres ECAM.
Xerrades i conferències pels membres ECAM.

Amb el comitè de seguretat:
-

Cursos de seguretat.
Xerrades sobre la legislació en activitats de muntanya i al medi natural.
Curs de socorrisme de difícil accés (poca cobertura..).
Formació amb la Creu Roja.
Formació per evitar els accidents més comuns (juntament amb protecció civil).
Edició de capsules, PDF i vídeos concrets per intentar evitar accidents per desconeixement de
tècniques bàsiques
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ÀREA DE TERRITORI: SENDERS
- Inici dels treballs de la comissió proposada per la FEEC dins del Consell Català de l’Esport per tal de
normativitzar a través d’un Decret Llei la Xarxa de Senders Esportius d’Utilitat Pública de Catalunya.
- Campanya de captació de noves entitats cuidadores de senders.
- Posar en valor la tasca que fan els cuidadors voluntaris de senders amb programes de formació continua i
eines per a desenvolupar el seu treball.
- Finalització de la senyalització del GR 3: Sender Central de Catalunya.
- Finalització de la redacció del gran projecte de Sender 192 (Sender de les Serralades Prelitorals de Catalunya).
Un sender que recorrerà paral·lel al GR 92 tot carenejant les nostres serralades prelitorals i que restaran units
per múltiples enllaços que facilitaran la seva interconnexió.
- Continuar organitzant i consolidant les Jornades Nacionals de Senderisme de Catalunya implicant tots i
cadascun dels actors en el mon del senderisme del nostre país.
- Organització l’any 2024 de l’Assemblea General de la Federació Europea de Senderisme a Catalunya.
- Organització, en l’horitzó dels anys 2023 o 2024, d’una nova edició del Catalonia Trek Festival dins de l’àmbit
de la Federació Europea de Senderisme (ERA).
- Proposta d’organitzar festivals de senderisme de petit format per arreu del país per tal de donar-lo a conèixer
a la resta de federacions europees i també a la gent del país.
- Continuar apostant per les trobades transfrontereres de senderisme amb els nostres companys i companyes
de la Federació Francesa de Senderisme, potenciant els senders transfronterers.
- Edició d’un segon volum del llibre “Senderisme per Catalunya”.
- Potenciar dins de la startup l’aplicació de senderisme PINROUTE, amb els tracks dels senders oficials de la
FEEC, alarmes mediambientals...etc, entre d’altres funcions.
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ÀREA DE TERRITORI: REFUGIS
- Inauguració del nou refugi Ernest Mallafré en el Parc Nacional d’Aigüestortes en l’horitzó dels anys 20232024.
- Redacció, aprovació i publicació del decret de regulació del Refugis de Muntanya a Catalunya, que tancarà els
treballs de la Comissió en el Consell Català de l’Esport propiciada per la FEEC.
.- Un cop finalitzat el projecte europeu POCTEFA de Refugis del Pirineu, posar en funcionament l’Associació
Entrepyr de Propietaris i Gestors de Refugis del Pirineu.
- Creació d’una campanya per tal de promocionar la utilització dels refugis de la FEEC per part de les seves
entitats que gaudirien de més avantatges.
- Creació d’un nou Pla Estratègic de Refugis de la FEEC 2021-2025 per tal de coordinar noves inversions que
situïn els nostres refugis com a infraestructures de qualitat i de seguretat per al col·lectiu muntanyenc.
- Amb la voluntat de continuar establint refugis al servei dels muntanyencs promourem estudis de nous
projectes en zones on no tenim encara presència.
- Dissenyar i promoure un pla d’acció específic per als refugis d’emergències, col·laborant i implicant-nos més
amb les entitats apadrinadores i el Consell Català de l’Esport com instal·lacions esportives que són.
- Continuar amb la bona sintonia i col·laboració mútua amb els guardes de refugis. Una relació que entenem
ha de ser fluïda i cordial per al benefici tant dels arrendataris com de la pròpia FEEC.
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ÀREA DE NATURA:
L´Àrea de Natura gestionada per Gil Erra, és una de les més transversals i que interactua activament amb la
resta d´àrees i que té com a objectiu i repte al mateix temps arribar a tots els espais naturals de Catalunya a
través dels seus representants als diferents estaments.
- Creació d’uns ajuts per a les entitats que fomenti el respecte i la millora del medi ambient.
- Col·laborar directament amb els parcs i espais naturals del país, mantenint els representants de la federació
en cadascun d’ells, aportant informació directa i participant en les reunions consultives.
- Crear sinèrgies amb els Agents Rurals a partir del conveni que s’ha signat recentment amb aquest cos.
- Impulsar campanyes de sensibilització i respecte vers la natura a la societat.
- Trobar millorares per la sostenibilitat a la revista Vèrtex.
- Estudi de la qualitat de l'aire en els refugis de muntanya de la FEEC.
- Elaboració de material didàctic d'educació ambiental per tots aquells que trepitgin la muntanya.
- Participar activament en les taules de treball creades al Departament d’Interior i a la Diputació de Barcelona
sobre la regulació al medi natural, defensant els interessos de les nostres entitats i federats.
- Proposta d’informes medi ambientals a les diferents àrees per l’execució de les seves activitats.
- Aplicar els protocols establerts a través de la Kilian Jornet Foundation per a la pràctica de les curses per
muntanya, la preservació de la muntanya i el seu entorn.
- Impuls i difusió, a través d’una startup, de l’aplicació Tracks CO2 una APP a on es calcula la teva empremta de
CO2 al medi natural.
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ÀREA DE PREVENCIÓ i DE SEGURETAT:
La premissa d’aquesta Àrea es promoure la seguretat, la salut i el respecte, a les activitats al medi natural.
Ajudant a les nostres entitats i esportistes a conèixer els aspectes necessaris per tenir una percepció dels riscos
i dels beneficis que té l’activitat a la natura.
Així podrem beneficiar-nos de l’esport que més ens agrada d’una manera segura i saludable.
L’Àrea de seguretat estarà estructurada per dos comitès:
1. Comitè de Prevenció i Seguretat.
2. Comitè de Salut i Benestar.

COMITÈ DE SEGURETAT.
Objectius:
- Fer campanyes de conscienciació dels usuaris al medi natural en temes de seguretat. (webinars, vídeos,
infografies, etc..).
- Dotar d’eines a les entitats per fer una bona planificació de les seves activitats.
- Programa gestió d’activitats ( plans d’emergència, avaluació de riscos, Fitxes d’activitat, permisos a
demanar i documentació diversa).
- Formar a les entitats en seguretat amb la coordinació de l’ECAM.
- Gestió de riscos.
- Legislació de Muntanya.
- Primers auxilis al medi natural (llocs on l’arribada dels serveis d’emergència poden trigar més del
que és habitual).
- Formació amb aspectes genèrics de seguretat.

- Impuls i posada en funcionament de l´Observatori Català d’accidents al medi natural (ens ajudarà a fer un
anàlisi detallat per a detectar les causes dels accidents i com ho podem resoldre, fent les campanyes de
divulgació acotades als motius reals dels accidents i detectar els punts negres del medi natural).
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És una feina ja iniciada amb el suport de les institucions i administracions afectades en el tema de
l’accidentalitat al medi natural.
- Col·laborar en matèria de seguretat amb grans activitats esportives i de lleure de muntanya (exemple Cims
per la llibertat, La Flama del Canigó, via Pirinenca).
- Crear les figures de representat de seguretat de Vegueries i d’entitat.
- Jornades anuals de seguretat a la muntanya.
- Reconeixement institucional i federatiu a totes les entitats que treballin per la seguretat.

COMITÈ DE SALUT I BENESTAR.
- Estudi dels beneficis de l’esport a les disciplines que regula la FEEC.
- Estudi de les lesions mes freqüents en els practicants d’activitats de muntanya.
- Recomanacions en forma de clínics i càpsules, per evitar les lesions mes freqüents realitzant activitats de
muntanya.
- Articles de salut a la revista Vèrtex.
- Jornades que promoguin l’esport de muntanya com a mitjà de salut.
- Promoció de l’esport en persones amb malalties cròniques (diabetis i malalties càrdio vasculars) en
col·laboració amb la nova Àrea Inclusiva i Social.
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ÀREA INCLUSIVA i SOCIAL:
Si bé la FEEC està perfectament representada per les diferents àrees que les entitats i la realitat social i
esportiva ha necessitat segons el moment de referència i actualitat, hi ha un espai que fins ara no té una
representació dins del seu organigrama. No existeix com a indicador d’un dels sectors socials més vulnerable
però no menys actiu i amb possibilitats de participació dins del món de l’excursionisme i les diferents disciplines
esportives de la FEEC, la discapacitat.
Aquesta és una proposta per a començar amb unes línies base i treballar en el desenvolupament del que serà
l’àrea d’inclusió i social de la FEEC.

ESPORT ADAPTAT I INCLUSIU.
Partim de la premissa del fet que no haurien d'existir impediments perquè cap persona que vulgui pogués
realitzar la pràctica de qualsevol activitat federada o de club dins els àmbits de la FEEC (Activitats contemplades
dins l'espectre federatiu com competicions, formació, plans d'accés a una selecció catalana reconeguda,
activitats dins les entitats pertanyents a la federació).
– Quan totes les persones que el practiquen presenten una determinada discapacitat, pren el nom d'esport
adaptat. L'esport adaptat és aquell esport en el qual s'han modificat mínimament les normes o els instruments
perquè puguin participar persones amb discapacitat (bàsquet en cadira de rodes, per exemple). També són
aquelles modalitats específiques per a persones amb discapacitat com la boccia, el goalball, l'eslàlom...
– Quan les persones que el practiquen presenten o no una discapacitat, parlem d'esport inclusiu. En aquest
esport, tothom pot participar amb les seves capacitats. Per exemple, en el cas del bàsquet, participen persones
en cadira de rodes i persones dempeus. En la majoria de modalitats, s'apliquen unes normes perquè la pràctica
sigui satisfactòria. Tots dos conceptes són vàlids, però ens centrarem i treballarem amb més determinació el
segon, doncs creiem que pels valors que ens ocupen representen la veritable essència de l'excursionisme
català.
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Com a referència de l'evolució de l'esport a la diversitat funcional 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 discapacitat i sense.
PUNTS DE TREBALL DINS L'ÀREA INCLUSIVA DE LA FEEC:
- Excursionisme i muntanya inclusius.
- Competició i formació.
- Investigació.
- Instal·lacions esportives: refugis.
- Dona i muntanya.

Objectius de cada àmbit:
Partint del coneixement i el recorregut que hi ha amb l'esport adaptat i inclusiu a Catalunya i tenint com a
referència la feina realitzada per moltes entitats al territori, centrarem uns objectius a curt termini per iniciar
el camí amb la confecció d'altres a mig i llarg termini segons avancem en aquesta nova àrea.
EXCURSIONISME I MUNTANYA INCLUSIUS.
- Creació d'un punt de trobada i coordinació de les diferents entitats i organitzacions que treballen la inclusió
en les diferents disciplines esportives de la muntanya o el medi natural, en l'àmbit del lleure, terapèutic, de la
investigació o de l'esport, sigui amateur o de competició.
- Treballar programes d'ajut i promoció del senderisme i muntanyisme inclusiu a Catalunya, dotant d'eines a
les entitats excursionistes del país per tal de complir les necessitats requerides per dur a terme les activitats
regulars dels clubs.
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- Potenciar la comunicació entre les entitats i organitzacions esportives, en especial les que centren els seus
objectius a la pràctica d'activitats a la natura, ja sigui per fer esport de lleure o de salut, amb objectius socials,
d'investigació, esportius amateurs o de competició i alt rendiment.
- Creació de plans per a potenciar i facilitar l'accés al medi natural i a la muntanya als col·lectius amb
discapacitats, amb una política conservacionista amb el medi que eviti la modificació i alteració de l'entorn.
- Creació d'una taula de diàleg entre tot el col·lectiu de discapacitat per tal d'afrontar els reptes que suposen
l'expansió de la inclusió més ampla dins les nostres entitats, on sigui possible estructurar plans econòmics,
formatius, estructurals i de creixement en la consciència col·lectiva.
- Treballar per un carnet federatiu que doti a tots els participants amb discapacitat, monitors, instructors,
voluntaris acompanyants i a qualsevol esportista federat d'unes condicions i cobertures d'acord amb les seves
necessitats i característiques específiques.
COMPETICIÓ I FORMACIÓ.
- Dins l'àmbit de la competició cal destacar l'enorme treball que fins al moment ha dut a terme la FEEC per a
donar suport als esportistes federats i potenciar la seva presència a les competicions catalanes en qualsevol
disciplina a les que hi participen, a més de promocionar-los per àmbits estatals i internacionals. Però si ens
parem un moment i fem un anàlisi ràpid, podem veure que la presència d'esportistes amb discapacitat dins els
equips de competició i tecnificació és pràcticament testimonial i es redueix a propòsits i projectes però amb
una clara tendència a l'esport adaptat. Com ja hem determinat al preàmbul, hi ha diferències molt clares entre
tots dos conceptes i la nostra ambició és treballar per una federació que permeti la participació de qualsevol
federat que tingui aptituds als equips de competició i tecnificació, indistintament si en té alguna discapacitat
que pugui atenuar amb entrenaments específics, adaptació de pròtesis o mecanismes auxiliars, adoptant
programes realment inclusius que ens permetin identificar una entitat modèlica, moderna i amb projecció de
futur.
- Creació d’un model a l'àrea de formació, on no existeix actualment un blog o àrea específica dins els
programes de formació que es disposen per a poder instruir als monitors i instructors de les diferents
disciplines en el tracte amb l'àmbit de la discapacitat i la inclusió.
- Confecció d'un pla estratègic d'acord amb els responsables de l´Àrea Esportiva per acollir dins els equips de
competició i tecnificació als esportistes federats amb discapacitats que estiguin en disposició de poder
participar juntament amb la resta d'esportistes.
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- Confecció d'un pla estratègic d'acord amb els responsables de l´Àrea Esportiva per confeccionar una
estructura de competició i tecnificació adaptada per a totes les categories i disciplines de competició existents,
per a aquells esportistes que a causa de les seves discapacitats no puguin assolir els estàndards d'accés als
equips d'alta competició.
- Confecció conjuntament amb l’Àrea de Formació d'un pla de formació per a monitors, instructors i tècnics
esportius enfocat a la inclusió i l'esport adaptat, que determini els coneixements i eines necessàries per a poder
desenvolupar les disciplines esportives de la federació i les activitats dins els clubs i entitats amb seguretat.
INVESTIGACIÓ.
- Sens dubte un distintiu de qualitat que pot permetre argumentar i aconseguir que els esports de muntanya
es puguin entendre com a eina per a millorar la salut és la investigació científica. Dins la pràctica regular dels
esports de muntanya inclusius es pot afegir una capa d'investigació que permeti evidenciar la seva efectivitat
en diverses variables tant físiques com psíquiques, com la funcionalitat o la qualitat de vida. Alhora, arribar a
determinar les diferents millores que es poden aconseguir amb els diferents esports de muntanya ajudaria a
poder recomanar les diferents modalitats en funció de les preferències del mateix participant i de les
recomanacions segons el potencial terapèutic de cada modalitat esportiva, poden sent així, eines d'intervenció
per a la millora de la salut.
- Publicar els resultats en revistes científiques (no només al VÈRTEX) d'alt impacte ajudaria a demostrar amb
evidència científica que els esports de muntanya poden ser una eina de salut. No ens consta que hi hagi cap
federació que tingui incorporada una secció d'investigació. La FEEC en seria la pionera, liderant aquesta
iniciativa i podent ser un exemple en l'àmbit europeu d'alinear-se amb les professions sanitàries que vetllen
per seguir el camí de l'evidència científica. El recull de les diferents publicacions en revistes de màxim impacte
sense dubte constituirien un argumentari molt potent en l'àmbit institucional per lligar els esports de
muntanya amb el concepte de salut.
- Creació d'un pla estratègic d'investigació que permeti evidenciar com els esports de muntanya poden ser una
eina de salut.
- Creació d'un pla estratègic d'investigació que posi el focus d'atenció en la inclusió i en les principals variables
de millora que es poden aconseguir en diferents col·lectius.
- Creació d'un pla estratègic per determinar el potencial terapèutic que pot tenir cada una de les diferents
modalitats d'esports de muntanya.
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INSTAL·LACIONS ESPORTIVES: REFUGIS i SENDERS.
- Dins el capítol de les instal·lacions esportives per a la pràctica dels diferents esports de muntanya podem
distingir entre les ubicades dins d'espais municipals, gestionades indistintament per les diferents
administracions o entitats i clubs excursionistes que en son privades, i les que es troben dins els espais naturals
o a prop dels mateixos, com els refugis de muntanya.
- En aquest apartat volem ser molt curosos i conscients de les dificultats tècniques que presenten en la majoria
de casos les instal·lacions dels refugis, encara que tot i els reptes arquitectònics i d'execució no volem deixar
de banda que els nostres esportistes discapacitats federats tenen el dret a utilitzar-los com qualsevol altre.
- En un entorn social clarament encaminat a la plena inclusió dels diferents col·lectius i la normalització de
l'accés de les discapacitats a totes les opcions esportives de l'àmbit federatiu, creiem que l'apartat dels refugis
de muntanya de la FEEC i de les entitats associades mereix un espai de reflexió i d'estudi en el referent a
l'adaptació de les instal·lacions per facilitar l'accés i el seu ús.
- Proposta de fer un estudi de les diferents instal·lacions que poden optar a ser centres d'experimentació per
a fer feines d'adaptació a les seves instal·lacions per a facilitar l'accés a tots els serveis de qualsevol federat o
esportista que en vulgui gaudir. D'inici proposem els refugis amb millor accés i menys allunyats de les rutes
d'accés amb vehicles.
- Proposta d´una taula de debat per tal de treballar en les possibles solucions que d'alguna manera es puguin
donar per a resoldre conflictes de mobilitat i ús de les instal·lacions formada pels diferents implicats.
- Creació d'un concurs d'idees innovadores que contempli possibles solucions als diferents problemes que es
donen a les instal·lacions dels refugis i als seus accessos.
- Dins del web de la FEEC la promoció i difusió dels senders adaptats de la nostra xarxa i la promoció i creació
de nous itineraris inclusius, buscant la millor opció per la pràctica de la Joëlette.
- Treballar de la mà dels gestors dels parcs i espais naturals, en col·laboració amb l´Àrea de Natura, la creació,
difusió i manteniment d´itineraris adaptats.
- Facilitar a les entitats les eines adients per poder realitzar les seves activitats inclusives i socials.
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DONA i MUNTANYA, DONA i ESPORT.
- Existeixen nombrosos estudis científics que demostren els beneficis que l'activitat física i el contacte amb la
natura tenen sobre les persones, de manera que la pràctica dels esports de muntanya proporciona una
significativa millora sobre la salut d'homes i dones. No obstant això, les dades evidencien l'existència de rols i
estereotips de gènere que condicionen la pràctica esportiva de dones i homes.
- Hem analitzat la situació actual de la dona a la FEEC i s'ha arribat a la conclusió que tot i que s'ha avançat
força en els darrers anys, aquesta desigualtat és encara palpable. Conscients d'aquesta realitat creiem que la
dona ha de tenir un capítol propi dins l'Àrea d'inclusió i social per arribar a una normalització total i justa dins
la nostra federació i entitats, amb l'objectiu d'augmentar la presència de les dones en tots els estaments de
l'esmentat sistema i contribuir a l'avanç cap a una societat més justa i igualitària.
- Creació d'un pla estratègic de dona i muntanya conjuntament amb les Àrees d’excursionisme i la de formació,
amb objectius propis per facilitar l'accés de les dones a les àrees de responsabilitat de la federació i de les seves
entitats, amb l'ànim d'augmentar la presència de les dones a totes i cadascuna de les àrees i activitats de la
FEEC, sense oblidar que son la segona federació amb més dones federades.
- Dins el col·lectiu de discapacitat la dona té una especial presència com a afectat de patologies i trastorns de
diferent naturalesa com la fibromiàlgia, limitacions físiques a causa de càncers específics de gènere i altres. És
una realitat que degut al seu rol dins la societat no tenen les mateixes oportunitats per accedir a l'esport de
lleure o de salut que dins les entitats poden oferir i gaudir i beneficiar-se de la pràctica a la natura. - Hem de
ser capaços de crear plans que facilitin l'accés a aquestes activitats terapèutiques des de les entitats, adaptant
els horaris i treballar perquè disposin de tècnics esportius, terapèutics o sanitaris creant un corrent de formació
específica.
- Treballar en un pla d'educació i foment de la igualtat, així com altres de prevenció d'assetjament i abús dins
els nostres esports que permeti identificar i actuar sobre possibles actituds contràries.
- Realitzar formació sobre micromasclismes, violència a la dona i esport. Per part d'associacions especialitzades.
Creació de contingut gràfic per fer-ho arribar a les entitats per la seva difusió.
- Potenciar i equilibrar la participació de la dona a la muntanya (alpinista, escaladora, formadora, excursionista,
esquiadora,...), als espais de governabilitat i gestió de les entitats i organitzacions (juntes de govern de la
federació i entitats, direcció i organització de competicions, cos d'àrbitres, tecnificació i seguretat).
- Campanyes de promoció de l'esport femení en totes les activitats promogudes per la FEEC, promogudes per
referents femenins que formen part dels centres de tecnificació, seleccions catalanes; així com de l’esport
amateur.
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ÀREA DE COMUNICACIÓ:
L’Àrea de Comunicació exercirà com a fil conductor entre les diferents àrees de la FEEC i com passa amb altres
serà totalment transversal.
Des de l’Àrea de Comunicació es vol seguir arribant a federats i federades per a poder facilitar la comunicació
directe entre la FEEC i els seus associats.
Se seguiran tenint molt presents els tres eixos bàsics per poder comunicar de forma transparent i clara la
informació a federats/federades, entitats i públic general.
La potenciació d’eines de seguiment i monitoratge han d’ajudar a poder seguir treballant en aquestes aspectes
bàsics per assolir un bon retorn en la comunicació entre els diferents agents implicats.
-

Potenciar i implementar nous continguts i nous espais al web de la FEEC. El nou web estrenat l’any
2020 ha servit per augmentar de forma considerable les visites gràcies a ser un web més visual i més
accessible. L’objectiu és mantenir i augmentar les consultes al nostre portal.

-

Disseny i execució de campanyes per a generar nous federats.

-

Consolidació de l’apartat Federa’t online.

-

Disseny i execució de campanyes per a potenciar les diferents àrees de la FEEC.

-

Seguir treballant amb els convenis amb patrocinadors principals i buscar nous patrocinis.

-

Mantenir el creixement exponencial que s’ha realitzat els últims anys, convertits en referents de
muntanya a Catalunya.

-

Posicionament de les competicions de la FEEC, amb especial atenció a la Copa Catalana de Curses per
Muntanya que actualment ja s’està treballant intensament per convertir la competició en la
competició referència al país.

-

Potenciar l’APP de la FEEC i buscar millores en aquesta per a que sigui una eina més útil i de
comunicació directe per als federats i federades.

-

Seguir mantenint una relació fluida amb els mitjans de comunicació . Treballar al costat dels mitjans
per a potenciar els esports de muntanya i les activitats de la FEEC però sempre amb els valors
proposats des de la Federació.

-

Treballar per poder arribar a un públic més generalista i menys especialitzat per poder captar l’atenció
de molta de la gent que fa muntanya sense conèixer l’existència de les entitats excursionistes.

-

Buscar nous reptes per a la Revista Vèrtex en l’àmbit digital i trobar noves seccions. Vèrtex celebrarà
aquest pròxim any 2022 el seu número 300.
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