Dossier assemblea ordinària
Barcelona, 22 abril 2018

MEMÒRIA 2017

Federació Catalana d’Espeleologia
C. del Mas Casanovas, 66 08025 - BARCELONA
Telèfon: 93 265 22 41 Fax: 93 265 32 83 fce@espeleo.cat www.espeleologia.cat

federació catalana d’espeleologia

1.

V.1

Memòria 2017

Índex

1.

Índex ........................................................................................................................................ 2

2.

Junta Directiva i Comissions ................................................................................................... 3

3.

Convocatòria ........................................................................................................................... 4

4.

RELACIÓ DE MEBRES AFILIATS, CENS I LLICÈNCIES ..................................................... 5
Altes i baixes de clubs 2017 .................................................................................................... 7
Resum Llicències 2017 ............................................................................................................ 8

5.

ACTES 2017. Assemblees General i Extraordinària 2017 ................................................... 10

6.

Ratificació Junta Directiva ..................................................................................................... 26

7.

Elecció de 3 persones verificadores de comptes de l’exercici 2018. ................................... 26

8.

Memòria de l’any 2017 .......................................................................................................... 27
PRESIDÈNCIA ......................................................................................................................... 27
VOCALIA D’EXPEDICIONS .................................................................................................... 29
VOCALIA ESCOLA CATALANA D’ESPELEOLOGIA............................................................ 33
VOCALIA DE PUBLICACIONS I BIBLIOTECA ...................................................................... 34
Centre de Documentació de la Federació Catalana d´Espeleologia ................................ 36
VOCALIA D’ECOLOGIA I CONSERVACIÓ DEL MEDI SUBTERRANI................................. 38
VOCALIA DE COMPETICIÓ .................................................................................................... 40
VOCALIA DE DESCENS DE CANYONS ................................................................................ 41

9.

Subvencions i préstec a clubs............................................................................................... 42

10. Comptes de pèrdues i guanys de l’any 2017........................................................................ 44
11. Balanç de situació de l’any 2017........................................................................................... 47
12. Exposició de la Llicència de tècnic i la titulació d’iniciador esportiu voluntari ...................... 50
13. Federació Espanyola d’Exploracions Subterrànies i Descens de Canyons (FEESC) ......... 52
14. Convenis i acords amb institucions....................................................................................... 52

Annexos


Acta premi Font i Sagué



Documentació FEESC (apart, enviada als clubs)

Documentació assemblees general ordinària 22 d’abril de 2018

2

federació catalana d’espeleologia

2.

V.1

Memòria 2017

Junta Directiva i Comissions
Junta Directiva a 31 de desembre de 2017
President:

Lluís Domingo Milà presidència@espeleo.cat

Vicepresident i Vocal d’Expedicions

Lluís Fructuoso Barea expedicions@espeleo.cat

Secretari :

F Xavier Arregui Maulini secretari@espeleo.cat

Tresorera

Inmaculada Andreo Teruel tresorer@espeleo.cat

Vocal Escola Catalana d’Espeleologia:

J Joaquin Castaño Lacruz escola@espeleo.cat

Vocal de Biblioteca i Publicacions:

Jaume Ferreres Gabarda biblioteca@espeleo.cat

Vocal d’Ecologia i Conservació del
medi subterrani:

Miquel Nebot i Obón protecció@espeleo.cat

Vocal de Competició

Sergi Muñoz Barcia competició@espeleo.cat

Vocal Descens de Canyons

Jesús Antoranz Herrero canyons@espeleo.cat
Comissions

Comissió d’ecologia i Delegat Parc
Natural Garraf

Enric Porcel Caro

Delegat Parc Natural de Sant Llorenç
del Munt i l’Ordal

Salvador Vives i Jorba

Secció Villalta de Paleontologia,
Arqueologia i Fauna Vertebrada

Miquel Nebot i Obón

Comissió espeleosocors Català

Lluís Calvet Rialtos
espeleosocors@espeleologia.cat

Comissió espeleobusseig

Jordi Yherla espeleosub@espeleo.cat

Comissió Salut i Control ambiental

Ignasi Yzaguirre hipoxia@espeleologia.cat

Comissió d’estatuts

Francesc Miret
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Convocatòria

CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE
LA FEDERACIÓ CATALANA D'ESPELEOLOGIA
Es convoca l'Assemblea General Ordinària de la Federació Catalana d'Espeleologia pel diumenge 22
d'abril de 2018, a les 09h30 hores del matí en primera convocatòria i a les 10h00 en segona.
L'Assemblea tindrà lloc a Barcelona, a la seu de la Federació situada al carrer del Mas Casanovas,
66. Per tractar el següent:
Ordre del dia
1. Aprovació, si escau, dels vots addicionals segons el cens en la data de
convocatòria de l’Assemblea.
2. Ratificació de l'Ordre del Dia.
3. Lectura de l’acta de l’Assemblea General Extraordinària del 26 de novembre.
4. Elecció entre els i les membres de l’assemblea presents, de tres persones
interventores per aprovar, per delegació, l'acta juntament amb el president i el
secretari (article 66 del Decret 58/2010).
5. Ratificació dels càrrecs de Junta Directiva nomenats per provisió de vacants.
6. Elecció entre els i les membres de l’assemblea presents, de tres persones
verificadors de comptes de l’exercici 2018.
7. Aprovació, si escau, de la Memòria Anual d’Activitats de l’any 2017.
8. Aprovació, si escau, de la liquidació de l’exercici econòmic vençut amb el
tancament del balanç, compte de resultats i l’informe de verificació.
9. Aprovació, si escau, de la aplicació del resultat de l'exercici comptable 2017.
10. Aprovació, si escau, de noves incorporacions i baixes de membres de la Federació.
11. Exposició de la Llicència de tècnic i la titulació d’Iniciador esportiu voluntari.
12. Aprovació, si escau, autoritzar al president de la federació a formar part de la junta
gestora que promou la creació de la Federació Espanyola d’Exploracions
Subterrànies i Descens de Canyons, (FEESC).
13. Informe del President.
14. Torn obert de paraules.
Barcelona, a 21 de març de 2018
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RELACIÓ DE MEBRES AFILIATS, CENS I LLICÈNCIES
Club

Federats
2016

004 CE IEE SABADELL

Federats
2017

Federats
2018 Vots

5+2

8+6

5+2

5

005 ESPELEO CLUB DE GRACIA

45

50+5

0

0

006 SIE CENTRE EXCURSIONISTA ALIGA

17

16

14

14

007 GES CLUB MUNTANYENC BARCELONES

11

16

56+3

56

008 GELL CENTRE EXCURSIONISTA DE LLEIDA

11

15

12

12

15+1

12+1

12+1

12

010 ESPELEO CLUB TORTOSA

0

7

0

0

011 EG CLUB MUNTANYENC HOSPITALET

5

5

4

4

30+8

51+8

35+4

35

013 GIEG AE GRANOLLERS

46

64+4

58

58

016 GERS AE MUNTANYA

13

14

8

8

7+2

8+1

6+1

6

22+4

29+204

28+27

28

0

6+6

6

6

025 SIS CENTRE EXCURSIONISTA DE TERRASSA

23+1

32+1

27+1

27

027 SIRE PRAT DE LLOBREGAT

12+9

7+6

6+4

6

028 SIRE SANTS

11+2

13

7

7

030 GEP ASSOCIACIÓ EXCURSIONISTA PEDRAFORCA

11+1

10

7

7

8+1

8+33

32+7

32

10

7

8

8

35+1

25+1

29+1

29

33

27

21

21

9+22

13+1

12

12

6

34+4

32+2

34

36+1

38+6

34+4

34

10

16

8

8

4+2

4+2

4+2

4

10

21

24+1

24

7

12

5

5

061 EC SABADELL UNIÓ EXCURSIONISTA SABADELL

29

27+8

24+9

24

063 EG ANOIA

52

62+2

65

65

009 SE CENTRE EXCURSIONISTA MONTSERRAT

012 GES CLUB MUNTANYENC DE TERRASSA

017 GE CENTRE EXCURSIONISTA DE RUBI
022 SIE TARRAGONA
023 EDES CENTRE EXCURSIONISTA BAGES

032 SEO CENTRE EXCURSIONISTA VALLIRANA
035 ERE AGRUPACIO EXCURSIONISTA DE CATALUNYA
036 GE BADALONA
037 GE AGRUPACIO EXCURSIONISTA TALAIA
040 CE ALPI VALLESA
045 GIE CLUB EXCURSIONISTA DE GRÀCIA
048 GIRES SANT ESTEVE SESROVIRES
050 GEIS CASTELLO D'EMPURIES
052 SE DE L’AAEET DE VALLS
054 SIES ASSOCIACIÓ L'AVENÇ CC
058 SE AGRUPACIO CIENTIF. EXC. DE MATARO
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5

5+1

5+1

5

10

12

12

12

0

0

0

0

11+1

11+1

12+1

12

10

8+2

5+3

5

65+3

70+3

43+3

43

9+2

12+4

11+2

11

37+5

49+2

46

46

095 RES DEL CEP

6

11+1

11

11

096 SPELEOCORB

0

23+3

33+3

33

11

10+1

9+1

9

100 CLUB ESPORTIU ESPELEOTORRE

8

2

2

2

103 CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA CEC

0

0

8

0 *

22

42+1

32+1

32

24+6

40+4

33+3

33

6

4+1

5

5

18+1

26

16

16

27+156

9+97

52+13

13

38

47+1

31+1

31

3+7

6

6

6

51

85+1

73+1

73

27+2

31+2

0

0

115 CLUB ESPORTIU D’ESPELEOLOGIA I BARRANCS

3

0

0

0

116 GES – GARRAF
GARRAF

3

9

6

6

119 CEME MOSSOS D’ESQUADRA

8

0

18+5

5

120 CE CIMA SOM

0

0

0

0

121 NO LÍMITS CLUB D’ESPORTS DE MUNTANYA

19

0

0

0

122 GRUP EXCURSIONISTA PIRENAIC SANTFELIUENC

14

9+2

5+2

5

4

2

0

0

6+1

7+1

7

066 EG SANTFELIUENC
067 GIEM CENTRE EXCURSIONISTA MONTBLANC
070 GAT CENTRE EXCURSIONISTA TORRELLENC
074 SE POBLE SEC FOMENT EXC. DE BARCELONA
083 GREC LES CORTS
086 EQUIP D’ESPELEOLOGIA AE PALAFRUGELL
089 ASSOCIACIÓ D’ESPELEOLOGIA TARRAGONA

098 FLASH BLACK CORB

104 SE UEC TORTOSA
105 CLUB D’ESPELEOLOGIA DINÀMIC
106 SARAWAK EXPLORACIONS I GEOGRAFIA
107 CES PROTEUS
109 SE AE PALLARS
110 FRIKIS CLUB ESPORTIU
111 GESAM
112 SECCIÓ ESPELEO MADTEAM
114 TARRACO CLUB ESPORTIU MUNTANYENC
GRUP ESTUDIS SUBTARRANIS

123 CLUB ESQUÍ BERGADA SE
124 ASSOCIACIÓ ESPORTIVA GM VERTICAL GEG
125 AGRUPACIÓ CULTURAL I ESPORTIVA BOMBERS DE
BARCELONA ACEBB
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Cens electoral d’entitats membres de la Federació Catalana d’Espeleologia


A data de convocatòria de l’Assemblea General Ordinària, el 21 de març de 2018, la
columna de la dreta indica el nombre de vots..



Nombre de federats i de vots per entitat a l'Assemblea.



Entitats adherides, a l'Assemblea tenen veu però no vot. (*)



(+) Valor a la dreta del signe + són Federats Infantils i Juvenils que no tenen vot.



No es comptabilitzen les llicències de 3 i 30 dies.



Cal estar al dia de la quota de l’any en curs i no tenir cap deute amb la federació.

Altes i baixes de clubs 2017
Al 2018 s’han donat d’alta a la FCE, pendents de ratificació, els següents clubs:


Agrupació Cultural i Esportiva Bombers de BarcelonaACEBB



Centre Excursionista de Catalunya



Espeleo Club Barcelonès (el Club Muntanyenc Barcelonès absorbeix a l’Espeleo Club
de Gràcia)

A 31 de desembre els clubs o seccions d’entitat que no han complert amb les obligacions de la
federació o que han comunicat que no continuaran al 2018 són:


NOLÍMITS CLUB D’ESPORTS DE MUNTANYA



Tarraco Club Esportiu Muntanyenc



Espeleo club Cunit



CE CIMA SOM



GIEM CENTRE EXCURSIONISTA MONTBLANC



Espeleo Club de Gràcia
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Resum Llicències 2017
Esportistes (modalitat Espeleologia)
Categoria
Infantil
Infantil
Infantil
Infantil
Infantil
Juvenil
Juvenil
Juvenil
Juvenil
Juvenil
Major
Major
Major
Major
Major
Major
Major
Veterà

SubCategoria
Bàsica A
Bàsica B
Plus A
Plus B
UFEC
Bàsica A
Bàsica B
Plus A
Plus B
UFEC
Bàsica A
Bàsica B
Bàsica B+
PLUS A
PLUS B
Plus B+
Zero sense assegurança
Veterà

Homes Dones
Total
9
6
15
1
1
2
2
3
5
7
5
12
70
62
132
4
1
5
2
4
6
2
1
3
3
4
7
4
6
10
97
51
148
63
22
85
4
2
6
57
21
78
543
228
771
51
19
70
43
16
59
1
1
2
963
453
1416

Categoria
Infantil
Juvenil
Major
Major

SubCategoria
3D
3D
3D
30D

Homes Dones
Total
1
0
1
3
0
3
137
97
234
11
4
15
152
101
253
TOTAL
1669

Temporals

Jutges - Tècnics
Modalitat Categoria SubCategoria
JUTGE
FCE-CLUB FCE
JUTGE FCE

Homes Dones Total
4

0

4

No hi ha llicència específica de tècnic al 2017, hi ha tècnics voluntaris.
Al 2016 1021 homes i 500 dones; Total 1521 llicencies
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LLicències 2017

Masculí < 18
6%

Femení > 18
28%

Femení < 18
6%

Masculí > 18
60%
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ACTES 2017. Assemblees General i Extraordinària 2017

ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE LA
FEDERACIÓ CATALANA D’ESPELEOLOGIA
REALITZADA EL 22/04/2017
Reunits el dia 22 d’abril de 2017, a les 12.30 h en segona convocatòria, a la seu de la
Federació, carrer del Mas Casanovas, 66 de Barcelona.
ASSISTEIXEN ELS MEMBRES AFILIATS:
Codi
club
extern

Nom

Nombre
de vots
"teòrics"

%
vots
"teòrics"

Nombre
de vots
"ajust
10%"

Nombre
de
vots
"ajust
10%"

005

ESPELEO CLUB DE GRÀCIA (ECG)

47,00

12,11%

38,00

11,05%

006

CENTRE EXCURSIONISTA ÀLIGA SECCIÓ
INVESTIGACIONS
ESPELEOLÒGIQUES (SIE)

16,00

4,12%

16,00

4,65%

011

CLUB MUNTANYENC L'HOSPITALET ESPELEO GRUP L'HOSPITALET (EGH
DEL CMH)

3,00

0,77%

3,00

0,87%

013

AGRUPACIÓ EXCURSIONISTA DE
GRANOLLERS
GRUP
D'INVESTIGACIONS
ESPELEOLÒGIQUES
DE
GRANOLLERS (GIEG)

49,00

12,63%

38,00

11,05%

016

AGRUPACIÓ
EXCURSIONISTA
MUNTANYA - GRUP D'EXPLORACIONS
I
RECERQUES
SUBTERRÀNIES
(GERS)

14,00

3,61%

14,00

4,07%

022

SOCIETAT
D'INVESTIGACIONS
ESPELEOLÒGIQUES DE TARRAGONA
(SIET)

25,00

6,44%

25,00

7,27%

025

CENTRE
EXCURSIONISTA
DE
TERRASSA
SECCIÓ
D’INVESTIGACIONS SUBTERRÀNIES
(SIS DEL CET)

29,00

7,47%

29,00

8,43%

028

UNIÓ
EXCURSIONISTA
DE
CATALUNYA DE SANTS - SECCIÓ
D'INVESTIGACIONS I RECERQUES
ESPELEOLÒGIQUES (SIRE)

9,00

2,32%

9,00

2,62%

Documentació assemblees general ordinària 22 d’abril de 2018

10

federació catalana d’espeleologia
Codi
club
extern

V.1

Nom

Memòria 2017
Nombre
de vots
"teòrics"

%
vots
"teòrics"

Nombre
de vots
"ajust
10%"

Nombre
de
vots
"ajust
10%"

030

AGRUPACIÓ
EXCURSIONISTA
PEDRAFORCA
GRUP
ESPELEOLÒGIC PEDRAFORCA (GEP)

10,00

2,58%

10,00

2,91%

035

AGRUPACIÓ
EXCURSIONISTA
CATALUNYA - EQUIP DE RECERQUES
ESPELEÒLOGIQUES (ERE DEL AEC)

7,00

1,80%

7,00

2,03%

036

GRUP
D'ESPELEOLOGIA
BADALONA (GEB)

26,00

6,70%

26,00

7,56%

054

L'AVENÇ CENTRE CULTURAL SECCIÓ
D'INVESTIGACIONS
I
EXPLORACIONS
SUBTERRÀNIES
(SIES)

12,00

3,09%

12,00

3,49%

061

UNIÓ EXCURSIONISTA DE SABADELL
- ESPELEO CLUB SABADELL (ECS DE
l'UES)

24,00

6,19%

24,00

6,98%

063

ESPELEO GRUP ANOIA (EGAN)

57,00

14,69%

38,00

11,05%

074

FOMENT
EXCURSIONISTA
DE
BARCELONA
SECCIÓ
ESPELEOLOGIA POBLE SEC (SEPS)

8,00

2,06%

8,00

2,33%

089

ASSOCIACIÓ
D'ESPELEOLOGIA
TARRAGONA (AET)

43,00

11,08%

38,00

11,05%

106

ASSOCIACIO
EXPLORACIONS
(SARAWAK)

4,00

1,03%

4,00

1,16%

111

SOCIETAT AMICS DE LA MUNTANYA
(GESAM)

5,00

1,29%

5,00

1,45%

388,00

100,00%

344,00

100,00
%

I

DE

SARAWAK
GEOGRAFIA

Han assistit un total de 18 membres afiliats dels 55 convocats segons el cens a data de
convocatòria de l’Assemblea. Els membres assistents representen 388 federats d’un total
de 984 amb dret a vot a data de convocatòria i que, d’acord amb els estatuts vigents,
suposen 344 vots.
ASSISTEIXEN ELS MEMBRES DE LA JUNTA DIRECTIVA:
Lluís Domingo i Milà (President), F. Xavier Arregui Maulini (Secretari), Sergi Muñoz Barcia
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(Vocal), Jaume Ferreres (Vocal) i Jesús Antoranz Herrero (Vocal).
Excusen la seva assistència per motius de força major: Joaquim Castaño (vocal) Xavier
Soler (vocal) i Miquel Nebot (vocal).
ASSISTEIXEN ELS EXPRESIDENTS:
Pau Pérez de Pedro i Salvador Vives.
ORDRE DEL DIA
15. Validació del vot ponderat per a l’Assemblea.
16. Aprovació, si escau, de gravació de veu de l’Assemblea General Ordinària
convocada pel dissabte 22 d'abril de 2017.
17. Ratificació de l'Ordre del Dia.
18. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de l'Assemblea anterior.
19. Designació de tres interventors per a l'aprovació per delegació de l'acta.
Nomenament d'un suplent.
20. Nomenament dels verificadors de comptes (tres persones físiques) dels comptes
de l'exercici comptable 2017. Nomenament de tres suplents.
21. Aprovació, si escau, de la Memòria Anual d’Activitats de l’any 2016.
22. Aprovació, si escau, dels comptes de l’exercici comptable 2016 junt amb l’informe
de verificació i aprovació de la liquidació del pressupost.
23. Aprovació, si escau, de la aplicació del resultat de l'exercici comptable 2016.
24. Aprovació, si escau, de les altes i baixes dels membres de la Federació.
25. Aprovació, si escau, de provisió de vacants de membres de Junta Directiva.
26. Informe del President.
27. Torn obert de paraules.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1.

Validació del vot ponderat per a l’Assemblea.
Han assistit un total de 18 membres afiliats dels 55 convocats segons el cens a data
de convocatòria de l’Assemblea. Els membres assistents representen 388 federats
d’un total de 984 amb dret a vot a data de convocatòria i que, d’acord amb els estatuts
vigents, suposen 344 vots.
S’aprova per unanimitat (344 vots).
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Aprovació, si escau, de gravació de veu de l’Assemblea General Ordinària
convocada pel dissabte 22 d'abril de 2017.
S'informa que en aquests moments la Federació no disposa dels medis tècnics per
poder realitzar una gravació d'aquestes característiques i que en properes
assemblees, si es creu convenient, es tornarà a proposar i a demanar l'aprovació.

3.

Ratificació de l'Ordre del Dia.
S’aprova per unanimitat (344 vots).

4.

Lectura i aprovació, si s’escau, de l'acta de l'Assemblea anterior.
S’aprova per unanimitat (344 vots).

5.

Designació de tres interventors per a l'aprovació per delegació de l'acta.
Nomenament d'un suplent.
El President, d’acord amb l’article 22 dels Estatuts de la Federació Catalana
d’Espeleologia, demana que es presentin tres candidats pel càrrec d’interventor
encarregat d’aprovar l’acta per delegació de l’Assemblea.
Per l’esmentat càrrec es presenten:
CODI
CLUB
EXTERN

NOM MEMBRE AFILIAT

DNI
INTERVENTOR

NOM INTERVENTOR

016

AGRUPACIÓ EXCURSIONISTA
MUNTANYA
GRUP
D'EXPLORACIONS I RECERQUES
SUBTERRÀNIES (GERS)

46106883W

IGNASI DE
MAURA

005

ESPELEO CLUB DE GRÀCIA
(ECG)

38405818G

JORDI BORRAS TALLADA

030

AGRUPACIÓ EXCURSIONISTA
PEDRAFORCA
GRUP
ESPELEOLÒGIC PEDRAFORCA
(GEP)

46225710B

JORDI ROCA MONMANY
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Suplent:
CODI
CLUB
EXTERN

074

NOM MEMBRE AFILIAT
FOMENT EXCURSIONISTA DE
BARCELONA
SECCIÓ
ESPELEOLOGIA POBLE SEC
(SEPS)

DNI
INTERVENTOR

40995163D

NOM INTERVENTOR

CRISTINA
MEDINA

GONZALEZ

S’aprova per unanimitat (344 vots).
6.

Nomenament dels verificadors de comptes (tres persones físiques) dels
comptes de l'exercici comptable 2017. Nomenament de tres suplents.
El President demana entre els Membres de l'Assemblea presents, verificadors de
comptes per a l'exercici 2017. Només hi ha dos voluntaris. Es procedeix a demanar
doncs a l'Assemblea que ratifiqui la continuïtat d'un dels verificadors de l'exercici 2016
i accepti els dos nous voluntaris. La proposta és la següent:
CODI
CLUB
EXTERN

NOM MEMBRE AFILIAT

DNI
VERIFICADOR

NOM VERIFICADOR

054

L'AVENÇ CENTRE CULTURAL SECCIÓ D'INVESTIGACIONS I
EXPLORACIONS SUBTERRÀNIES
(SIES)

35102819N

PERE RODRIGUEZ COLOM

106

ASSOCIACIO
SARAWAK
EXPLORACIONS I GEOGRAFIA
(SARAWAK)

39115012Q

SALVADOR VIVES JORBA

028

UNIÓ
EXCURSIONISTA
DE
CATALUNYA DE SANTS SECCIÓ D'INVESTIGACIONS I
RECERQUES
ESPELEOLÒGIQUES (SIRE)

33920905E

LLUIS FRUCTUOSO BAREA

No s’anomena cap suplent.
S’aprova per unanimitat (344 vots).
7.

Aprovació, si escau, de la Memòria Anual d’Activitats de l’any 2016.
S’aprova per unanimitat (344 vots) la Memòria Anual d’Activitats de l’any 2016.
Segons consta a l’annex 1.
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Aprovació, si escau, dels comptes de l’exercici comptable 2016 junt amb
l’informe de verificació i aprovació de la liquidació del pressupost.
S’aprova per unanimitat (344 vots) els comptes de l’exercici comptable 2016 junt
amb l’informe de verificació i aprovació de la liquidació del pressupost. Segons consta
a l’annex 2.

9.

Aprovació, si escau, de la aplicació del resultat de l'exercici comptable 2016.
S’informa del resultat positiu de l’exercici comptable 2016 on s’ha obtingut benefici per
import de 14.911,58 €. La Junta de la Federació Catalana d’Espeleologia proposa
destinar la totalitat a reserves. S’aprova per unanimitat (344 vots).

10.

Aprovació, si escau, de les altes i baixes dels membres de la Federació.
L’any 2015 no es va donar de baixa cap Club a la Federació Catalana d’Espeleologia.
S’aprova per unanimitat (344 vots) la ratificació de la baixa dels següents Clubs:
CODI
CLUB
EXTERN

NOM MEMBRE AFILIAT

059

GERPS SANT JUST DESVERN

093

SE UEC MATARÓ

102

SES GER SANT PERE DE RIBES

117

CLUB
ESPELEOLOGIA
ACTIVITATS SUBAQUÀTIQUES
GARRAF - SANT PERE DE RIBES

118

CERE ABISME – SANT ANDREU
DE LA BARCA

101

CENTRE
EXCURSIONISTA
FARNERS (CEF)
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S’aprova per unanimitat (344 vots) l’alta dels següents Clubs incorporats a la
Federació Catalana d’Espeleologia durant l’any 2016:
CODI
CLUB
EXTERN

11.

NOM MEMBRE AFILIAT

121

NOLIMITS CLUB D'ESPORTS DE
MUNTANYA

122

GRUP
EXCURSIONISTA
SANTFELIUENC (GEPS)

123

CLUB ESQUÍ BERGUEDÀ (CEB)

124

ASSOCIACIÓ
ESPORTIVA
GMVERTICAL
GRUP
ESPELEOLÒGIC I GEOLÒGIC
(GEG)

Aprovació, si escau, de provisió de vacants de membres de Junta Directiva.
En Braulio Torres Mila (amb DNI 38803546Q) renuncia al seu càrrec com a Tresorer
de la Junta Directiva de la Federació Catalana d’Espeleologia, En Lluís Domingo i Milà
proposa com a substitut a Na Inmaculada Andreo Teruel (amb DNI 43747245A).
S’aprova per unanimitat (344 vots).

12.

Informe del President.
El President comenta la situació respecte a la subvenció del CCE 2015-2016: hem
rebut un informe de la darrera Liquidació del Pressupost de les activitats
subvencionades del període 2015-2016 on es reflecteix que les despeses acreditades
s'han justificat de forma incorrecta. En concret el problema recau en una factura per
4.850,95 € pagada mitjançant efectiu pels gestors d'aquesta Federació en aquest
període, on la normativa facilitada pel mateix CCE obligava a fer-ho per transferència
bancària.
Des de la Junta Directiva actual es farà tot el possible per acreditar mitjançant altres
despeses aquest import i que repercuteixi el mínim possible a l'estat de comptes
d'aquesta Federació.

13.

Torn obert de paraules.
En Pau Pérez de Pedro, President de la FCE de 1979 a 1981, i En Salvador Vives i
Jorba, President de la FCE de 1981 a 1986, ens expliquen que recentment han
dipositat en el registre d'Entrada de la Federació una carta on demanen a la Junta
Directiva que s'estudiï la possibilitat de concedir, pòstumament, la insígnia de la
Federació Catalana d'Espeleologia a En Jordi Lloret i Prieto, destacat espeleòleg
català que recentment vam haver de lamentar la seva pèrdua.
S’aprova per unanimitat (344 vots).
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Sense res més a dir, es dona per finalitzada la reunió a les 14:10 h. del mateix dia.

Signatura dels interventors per a l'aprovació per delegació de l'acta:

Ignasi de Yzaguirre Maura
46106883W

Jordi Borras Tallada
38405818G

Jordi Roca Monmany
46225710B

AGRUPACIÓ
EXCURSIONISTA
MUNTANYA - GRUP
D'EXPLORACIONS I
RECERQUES
SUBTERRÀNIES (GERS)

ESPELEO CLUB DE GRÀCIA
(ECG)

AGRUPACIÓ EXCURSIONISTA
PEDRAFORCA - GRUP ESPELEOLÒGIC
PEDRAFORCA (GEP)

Els annexos de l’acta es troben en els document específic acta assemblea general
ordinària 2017
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Ratificació Junta Directiva

ABRIL 2017.
President:
Vicepresident i Vocal d’Expedicions

Lluís Domingo Milà presidència@espeleo.cat
Lluís Fructuoso Barea expedicions@espeleo.cat

Secretari :

F Xavier Arregui Maulini secretari@espeleo.cat

Tresorer:

Inmaculada Andreo Teruel
tresorer@espeleo.cat

7.

Vocal Escola Catalana d’Espeleologia:

J Joaquin Castaño Lacruz escola@espeleo.cat

Vocal de Biblioteca i Publicacions:

Jaume Ferreres Gabarda biblioteca@espeleo.cat

Vocal d’Ecologia i Conservació del
medi subterrani:

Miquel Nebot i Obón protecció@espeleo.cat

Vocal de Competició

Sergi Muñoz Barcia competició@espeleo.cat

Vocal Descens de Canyons

Jesús Antoraz Herrero canyons@espeleo.cat

Elecció de 3 persones verificadores de comptes de
l’exercici 2018.
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Memòria de l’any 2017

PRESIDÈNCIA
La Federació Catalana d’Espeleologia està adherida i paga les corresponents quotes (si
necessari) a les següents entitats:
 CEC, Confederación de Espeleologia y Cañones
 SEDECK, Sociedad Española de Espeleología y Ciencias del Karst
 UIS, Union Internationale de Spéléologie (A través de la CEC)
 FSE, Fédération Spéléologique Europeènne (A través de la CEC)
 IFC International Federation of Canyoning (A través de la CEC)
 UFEC, Unió de Federacions Esportives de Catalunya
 Glackma, Glaciares Crio Karst y medio ambiente
 Fundació Esport Solidari Internacional
La Federació Catalana d’Espeleologia és propietària d’una acció de la corredoria
Unifedesport.
La federació ha aconseguit patrocini en material o suport econòmic de les empreses
següents: durant el 2017 o que seran efectius durant el 2018:


Petzl



Rodcle



Freatic



Korda’s



Raumer

S’ha consolidat la tendència a l’alça i s’ha increment el nombre de llicències en un 9%. Al
mateix temps l’accidentabilitat s’ha mantingut al mateix nivell que el 2016, pel que el 2018
s’espera una prima sobre el benefici d’uns 9.500,00€. Gràcies a aquesta prima, s’ha
superat l’objectiu que ens havíem fixat que era tenir a caixa el 50% de la subvenció
d’activitats del CCE. Actualment tenim el 82%
La FCE ha pagat a Allianz per l’assegurança de salut 64.076,00€ de la qual s’han gastat
35.490,00 en serveis mèdics. Es a dir, s’ha gastat un 55% del risc assegurat.
La implantació del Pla General Comptable s’ha realitzat però ha pres més temps del
previst. L’exportació automàtica de factures des del playoff ha funcionat amb alguna
incidència, corregida actualment.
Documentació assemblees general ordinària 22 d’abril de 2018

27

federació catalana d’espeleologia

V.1

Memòria 2017

Federación Española de Espeleología
Després de la reunió amb el Consejo Superior de Deportes, ens confirmen que la
federació està en liquidació, que el refugi de ramales s’ha venut, però que el procés
concursal no s’ha tancat. Des de la CEC es fa un seguiment de la situació.
Confederación d’Espeleologia y Cañones (CEC)
El president, Lluís Domingo, amb el coordinador de la CEC va participar al setembre a
l’assemblea de la FSE. Es va constatar que els espeleòlegs de la península no participen i
no presenten treballs a la FSE. Consideren que deu ser per que la documentació s’ha de
presentar en anglès.
A la reunió de la UIS a Sydney la CEC va considerar oportú delegar el vot en el Sr Rueda,
espeleòleg asturià que viu a australià, que va representar CEC i va muntar un estand. Es
va ratificar la CEC com a representant d’Espanya a la UIS.
A l’assemblea de la CEC, realitzada a Saragossa, es va concretar la realització d’una
proposta d’estatuts per a una nova federació espanyola d’espeleologia i descens de
canyons. Els tràmits s’hauran de fer durant el 2018.
UFEC
Les accions més remarcables del 2017 ha estat la creació del TAEC, Tribunal d’arbitratge
de l’Esport Català i iniciar el procediment per una Iniciativa Legislativa Popular de la Llei de
l’Esport (ILP). Aquesta es dura a terme durant el 2018.
La 21ª Festa de l’esport català, van ser guardonats Marc Márquez (Motocilcisme) i Ona
Carbonell (Natació) com millors esportistes i la Federació Catalana d’esports de persones
amb discapacitat física com a millor gestió federativa entre d’altres.
El servei Oficina d’atenció als Clubs, ha estat utilitzat 13 vegades per 6 entitats de la
nostra federació.
La FCE va participar a la campanya així jugo destinada a eradicar els mals
comportaments en les activitats esportives i en la campanya Les dones també som esport.
També en la campanya Això no és un joc!
Hem rebut subvenció mitjançant vestimenta de les seleccions Catalanes que es va utilitzar
en la competició de la comunitat valenciana.
Assegurances
No hi ha hagut cap incidència remarcable amb el corredor AON i la companyia Allianz, que
gestionen la pòlissa de salut, a excepció de la renovació, ja que al 30 de desembre vam
renunciar a signar ja que havien modificat la clàusula de numero de federats. La pòlissa
obligava a fer 1650 federats amb un marge del 10%. S’ha aconseguit modificar el numero
de federats i signar a finals de març de 2018. L’accidentalitat durant el 2017 ha estat molt
similar i cobrarem prima de bonificació.
A l’assemblea extraordinària de novembre de 2017 es va aprovar augmentar les
cobertures de l’assegurança de Responsabilitat Civil per a esportistes i tècnics. La pòlissa
continua sent Fiatc.
Unifedesport gestiona les assegurances infantils Ufec, assegurança d’àrbitres i tècnics
arbitres que també són amb Allianz, També es gestiona l’assegurança de voluntari.
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VOCALIA D’EXPEDICIONS
Campanyes d’exploració espeleològiques dutes a terme per grups Catalans durant l’any
2016, tant a Catalunya com a la resta de l’estat.
CLUB

CAMPANYA

Espeleo Club Sabadell

Peñarrubia (Cantàbria)

Espeleo Club Sabadell, GERS A.E. Muntanya Posets-Maladetas (Aragó)
G.E. Rubí

Peña Foratata (Aragó)

SIE CE Àliga

Sierra Bernera (Aragó)

SEPS Barcelona, IEES Sabadell

Sarrahèra (Catalunya)

Grup Espeleològic Badalona

Escuain (Aragò)

SE ACEM Mataró

Porracolina (Cantàbria)

Espeleo Grup Hospitalet

Cotiella (Aragó)

Espeleo Club de Gràcia

Arañonera (Aragó)

Flash Black Corb

Picos de Europa (Astúries)

GERS A.E. Muntanya

Lastur (Euskadi)

GERS A.E. Muntanya, SE ACEM Mataró

Garraf

SIES A. L´Avenç

Cadí (Catalunya), Botet Casa Rei

GES – CM Terrassa

Sajambre (Astúries)

GESAM Tremp

Montsec

UEC Tortosa

Els Ports

Dos grups han presentat la memòria fora de termini.
No hi ha hagut campanya d’exploració de canyons durant el 2017.
A l’apartat de subvencions es poden veure les aportacions econòmiques de la Federació
als Clubs.

Resum general de campanyes
Enguany, els clubs catalans han presentat 14 memòries d’activitat d’exploració i
investigació, que abasten zones d’exploració a Pirineus, Cantàbria, Euskadi, Picos
d’Europa i el massís de Garraf.
La principal zona d’exploració dels nostres clubs és la del Pirineu, destacant el Pirineu
central-occidental, amb 6 campanyes a zones històriques d’exploració: Escuain,
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Tendeñera, Cotiella, Vall de Benasc, Sierra Bernera i Peña Foratata.
Els resultats d’enguany han estat poc destacables, centrant-se els treballs en revisió de
cavitats i exploracions punta que requereixen molt d’esforç i no sempre donen resultats.
En aquest sentit ressaltar els resultats de les exploracions al Sistema d’Alba, amb més de
10.500 metres de galeries revisades i noves exploracions que permeten una nova travessa
a la part final del sistema, o l’escalada del pou gran al Sistema d’Escuain, que ja arriba als
170 metres de desnivell positiu, el més gran del sistema i te bones perspectives de
continuació.
Altres campanyes a destacar són el busseig de diversos sifons al Sistema Arañonera, o la
continuació de les exploracions al Sistema del Meyodiya a Sierra Bernera i altres cavitats
del massís. Campanyes com la de la Sima de Sabbat (B-112) a Cotiella no han pogut
progressar per causes diverses.
També cal destacar la col·laboració amb diferents investigacions de caire geològic,
paleoclimàtic o hidrogeològic que realitzen alguns d’aquests clubs col·laborant en la presa
de mostres de gel o sediments treballs que tenen també importància en el coneixement
del context del desenvolupament d’aquests sistemes.
Al Pirineu català, destacar les campanyes de Sarrahèra, Cadí o Botet de Casa Rei, amb
resultats modestos enguany destacant un nou sistema de 102 metres de desnivell a la
zona de Sarrahèra (travessa de Sarrahèra) i la superació d’una gatera inundada al Botet
de Casa Rei, que porta a un nou sifó pendent d’exploració.
A Picos d’Europa s’han dut a terme dues campanyes a les zones de Jou de los Cabrones,
on s’ha aprofitat el baix nivell de gel d’algunes cavitats i es continua una desobstrucció a la
cavitat C8, que continua.
A Cantàbria hi ha hagut dues campanyes d’exploració als massissos de Porracolina i
Peñarrubia, amb resultats modestos destacant al primer noves exploracions i topografia a
la BU-111 Cueva de los Moros amb 4.718 m de recorregut i -441 m de desnivell revisat, o
l’exploració del sifó de la Torca de Hoyu las Llaves.
Al poljè de Lastur, al País Basc continuen els treballs d’exploració de cavitats sense grans
resultats destacant Sustraiako leizea (-64 metres).
Al massís de Garraf continuen els treballs d’investigació destinats a avaluar les causes,
evolució i context de la presència de CO2 en diverses cavitats del massís.
Detall de les exploracions
GEB Campanya Escuain
Exploració del C-13 amb escalada de 170 m al Pou Gran, el més important del sistema
fins ara, amb bones perspectives de continuació, que sumen 344 m de recorregut nou a
aquest sistema. Continua la col·laboració amb el CSIC en mostreig a cavitats de la zona.
També segueix la exploració i reequipament del Sumidero de Gurrundué (B2) i
prospeccions i revisió de cavitats al massís.
GE Rubí Peña Foratata
Exploracions a la Cueva Foratata on es troba una nova via fòssil, desobstrucció de gatera
de fang, explorant 80 m.r. i altres petites incògnites. Exploració a la Cueva del Lapiaz
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sense resultats.
Espeleo Club Sabadell / GERS AEM Posets Maladetas
Exploració a la sima nº 1 de Cova d’Alba. També continuen les exploracions a d’altres
punts de Cova d’Alba. Reequipaments amb el GREIM a Bujerin i topografia de nova via
“Patito de Goma”. També s’explora i topografia una nova via prop de l’entrada aconseguint
una nova travessa.
Amb les noves galeries explorades i topografiades s’arriba als 10.536 m.r. amb el que ha
hagut més de 3 km d’increment de la topografia.
SEPS Barcelona, IEES Sabadell, GIEG Granollers

Sarrahèra (Catalunya)

Exploracions a la cova de Sarrahera (SA-1) i l’avenc SA-3. S’aconsegueix fer la connexió
entre aquestes dues cavitats amb un nou sector de galeries, formant la nova Travessa de
Sarrahéra, amb 102 metres de desnivell.
Espeleo Grup Hospitalet. Cotiella (Aragó)
No es van poder realitzar els treballs previstos a la cavitat B-112, al sector de la galeria du
jubilat. Es realitzen diferents treballs de desmuntatge de campaments en alçada,
localització de cavitats i col·laboració amb el CSIC amb la presa de mostres i altres
activitats de caire científic a l’avenc A294.
S’han realitzat a més nombrosos treballs de caire geològic i hidrogeològic a diferents
zones del massís, amb mostreigs de sediments per analitzar l’evolució geomorfològica
d’aquest sector.
Espeleo Club de Gràcia

Arañonera (Aragó)

Les exploracions continuen al sistema Arañonera amb la col·laboració de diferents clubs
centrada en la exploració i topografia de diferents sifons a la zona de -1.000, un de 20 m
que accedeix a una galeria pendent d’exploració i un altre de 120 m.r. i 30 m.p. sense
finalitzar.
Es continua exploració del sifó de la cova de Los Batanes on es porten 270 m.r. i 50 m.p.
També han estat realitzats treballs de desobstrucció a la cavitat S69 i escalades a la cova
de Santa Elena.
SIE CE Àliga. Sierra Bernera (Aragó)
Exploracions al Sistema de Meyodiya, al qual se sumen més de 400 metres al meandre de
los Peques, que finalitza en el sifó de la Melva, per arribar actualment als 30.580 metres
de recorregut. Es deixen algunes incògnites en exploració.
També s’explora la cavitat Pozo Chelera de Napazal, a la qual s’incrementa la seva
fondària fins a -95 metres i 285 m.r., continua en exploració.
SE ACEM Mataró Macizo de Porracolina
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En col·laboració amb altres clubs es realitzen treballs de revisió a cavitats de la zona del
sistema del Alto del Tejuelo: BU-111 Cueva de los Moros, i revisió d’instal·lacions,
topografia i noves exploracions. El nou recorregut és de 4.718 m i el desnivell en -441 m.
A la Torca de las Yeguas, cavitat fòssil que pot connectar amb altres es revisen incògnites
i la cavitat passa dels 1.984 als 2.263 metres de recorregut i -221 m de fondària.
Es van topografiar noves galeries a la Torca del Espejo per formar el sistema espejoCaracoles.
També van ser explorades algunes cavitats a la zona, destacant GC-146 amb -124 m
Espeleo Club Sabadell. Campanya Peñarrubia (Cantabria)
Exploració sifó Torca de Hoyu las Llaves (amb un grup francès) arribant a la cota de -20 m
i 6 petites cavitats de la zona del Hoyu las Llaves
GERS A.E. Muntanya

Lastur (Euskadi)

Exploracions a diferents cavitats de la zona de Lastur, destacant Sustraiako leizea (-64
metres) que desprès de diferents desobstruccions es dona per finalitzada.
També s’explora la cavitat anomenada cova de los Arqueólogos (MT XVI 86), amb
diferents pous i que continua en exploració.

Flash Black Corb. Picos de Europa/Jou de Cabrones (Astúries)
Es realitza la revisió i exploració d’un total de 13 cavitats, aprofitant el baix nivell de gel en
moltes d’aquestes, aconseguint gairebé 100 m de noves cavitats. El principal objectiu, a la
cavitat C8, s’avança en una desobstrucció sense finalitzar.
GES CM Terrassa. Vall de Sajambre (Astúries)
Exploracions a la zona del Pozo de los Angustinos i zona Jairo, que no donen resultats
espeleològics significatius.
GERS A.E. Muntanya

Garraf

Treballs destinats al seguiment regular de la cavitat Forat de la Ruda amb mesures
d’oxigen, CO2, i puntualment de metà. També es fa seguiment al Avenc del Aritjols, Avenc
Ramón Valls i Avenc Forat de la Ruda.
Es busca establir un model per definir els components principals que influeixen el els
nivells de CO2 ambientals en la superfície exterior de la Vallbona.
SIES L´Avenç

Cadí, Botet de Casa Rei (Catalunya)

Treballs a la cavitat M5, on el nivell del sifó, 10 m més elevat, va impedir exploració.
S’instal·la sensor per registrar la variació de nivell del sifó al llarg de tot l’any.
Al Botet de Casa Rei, se supera el sifó S3 i una gatera inundada per explorar noves
galeries on s’arriba a un nou sifó (S4) pendent d’exploració. Treballs de revisió topogràfica.
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Premi Font i Sagué
El Premi Font i Sagué 2017 en la seva XXVII edició ha estat atorgat a l’Espeleo Grup de
Gràcia, pel treball Exploracions a l’Avenc de les Garses, en la categoria d’activitats i
estudis realitzats als Països Catalans. En la categoria d’activitats i estudis realitzats a la
resta de l’estat espanyol, i al Grup d’espeleologia Badalona pel treball Exploració
Escalada i equipament en espeleologia en la categoria de treballs de divulgació. Acta a
l’annex.
VOCALIA ESCOLA CATALANA D’ESPELEOLOGIA
Durant el 2017 s’ha engegat la nova estructura de cursos per als iniciadors esportius
voluntaris. La valoració ha estat molt positiva ja que 26 persones han participat. La majoria
de participants han agraït la compactació dels dos cursos d’iniciador a un mòdul de
metodologia de l’ensenyament i organització en espeleologia i descens de canyons.
Els cursos que s’han realitzat han estat:


Mòdul M2E – 13è curs d’autosocors d’espeleologia, el 4 i 5 de febrer , amb 18
participants.



Mòdul M2C - 3er curs d’autosocors en descens de canyons, el 25 i 26 de març amb
12 participants i que es va realitzar a les terres de l’Ebre.



Mòdul M3E – 1er curs de progressió i instal·lació en espeleologia, 1 i 2 d’abril, amb
10 participants



Mòdul M4EC – Metodologia de l’ensenyament i organització en espeleologia i
descens de canyons del 8 d’abril al 7 de maig, amb 26 participants.



Curs d’assistència sanitària nivell II i DEA – Impartit per la creu roja. Abril.

El 14 i 15 de gener l’escola va realitzar les proves d’accés al tècnic esportiu de nivell 1 i
nivell 2. Es van desenvolupar sense cap incidència. Encara que l’escola considera que
s’haurien de separar ja que el perfil del participant ha canviat. Ja no son alumnes que
regularitzen la seva situació sinó persones que els hi falta bagatge espeleològic.
Durant l’últim trimestre de 2017, l’escola ha estat desenvolupant temaris per a la
descoberta i en concret la descoberta infantil. S’han equipat cavitats i parets per a quest fi.
Un altre eix de treball és desenvolupar la plataforma digital per facilitar les teòriques dels
cursos d’iniciació a tots els clubs.
Cursos d’iniciació de club reconeguts per la ECE de la FCE:
- 17 cursos d’espeleologia dels quals 3 no s’han pogut certificar per falta de presentació de
documentació. S’han realitzat 9 cursos de nivell 1, 3 cursos de nivell 2 i 5 cursos de nivells
1 i 2, tots durant els períodes de febrer a juny i de setembre a desembre. Hi ha hagut un
total de 116 participants dels quals: 72 han sigut homes i 44 dones, també hi ha hagut 14
participants no aptes.
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- 10 cursos de descens de canyons i engorjats dels quals 1 no s’han pogut certificar per
falta de presentació de documentació. S’han realitzat 5 cursos de nivell 1, 1 curs de nivell
2 i 4 cursos de nivells 1 i 2, tots durant els mesos d’abril a setembre i de setembre a
desembre. Hi ha hagut un total de 81 participants dels quals: 54 han sigut homes i 27
dones, també hi ha hagut 1 participant no apte.
Hi ha hagut un increment respecte el 2016 significatiu. Les subvencions atorgades es
troben en l’apartat de subvencions a club
Comissió d’espeleosocors
El grup d’espeleo-socors, ha realitzat 8 sortides pràctiques durant el 2017, en el que han
estat convidats els bombers de la generalitat GRAE i els mossos d’esquadra, UIM i subsòl.
El grup el formen 22 tècnics amb infermer i metge inclosos. El grup es troba en disposició
de participar quan sigui necessari. No es preveu augmentar el numero de membres durant
el 2018.
El responsable mèdic va participar a les jornades mèdiques organitzades per la Federació
madrilenya.
Del 21 al 29 d’octubre es va realitzar el curs de nivell I d’espeleosocors amb 16
participants, el qual va ser tot un èxit.
VOCALIA DE PUBLICACIONS I BIBLIOTECA
Adquisicions biblioteca
Publicacions espeleològiques rebudes o comprades per la biblioteca de la Federació Catalana
d’Espeleologia durant el 2017.
Editats a Catalunya (adquirits)

-

Avenc Montserrat Ubach -Coves i Avencs en Conglomerats Odèn (Lleida)
Desembre 2016. Victor Ferrer-Montserrat Ubach.

- Ruta Geològica de l´Avenc Montserrat Ubach Odèn el Solsonès, (Lleida). Jordi
Lloret-Montse Ubach. 2017.
- La Geoda Gigante de Pulpí. J.Mª. Calaforra-Victor Ferrer 2017.
- Forat Micó -Cardona (Barcelona). Victor Ferrer 2017.
- Cova dels Meandres de Sal de Cardona-Cardona (Barcelona). Victor Ferrer. 2017.
- Espeleologia (Manual Pràctic) Pau Pérez-Antoni Torra -Cossetània Edicions Valls
2017.
Editats a la resta de l’Estat

donacions
Documentació assemblees general ordinària 22 d’abril de 2018

34

federació catalana d’espeleologia

V.1

Memòria 2017

-Aragón Subterráneo Nº1 -2017 Centro de Espeleología de Aragón.
-La Cueva de Malalmuerzo y otras cavidades -Grupo Espeleológico Granadinos.
Les Rodanes (un paraje de cuevas y simas F.E.C.Valenciana.
-Pirineos Canyon junio 2017 Boltaña CAS Canyon.
-Berig, novembre 2016-Espeleo Club Castelló.
-Cubia, Nº21 Mayo 2017- Grupo Espeleológico Edelweis.
-Karaitza, Nº24 2016- Unión de Espeleologos Vascos.
-Cija de Teruel, Nº 11 año 2016-Centro de Estudios Espeleológicos Turolense.
-Lapiaz, Nº28-30-33 Revista de Espeleología de la Federación Valenciana se
Espeleología.
-L´Avenc, Nº3-5-6-7-8-9 Boletin de la Federación Territorial Valenciana de
Espeleología.
-Espeleología, Material y Técnica E.V.E.de la F.V.E.
- CD-ROM La Espeleología en la Comunidad Valenciana F.E.C. Valenciana.
-CD-Avenc Ample (Lapiaz Nº 31 -2006) F.E. Comunidad Valenciana.

Compra
-Cuevas, Simas y Minas de Madrid. La Librería
-Espeleo Socorro, Tecnicas de Rescate en Cavidades Subterráneas. Editorial
Desnivel.

Editats a l’estranger
Intercanvi
- Regards Speleo Info-Société Spéléologique de Wallonie Nº50-58-60-70.
- karstologia Nº 32-33-34-37. F.F.S.
- Spelunca Nº73-81-82-83-93-94-97-105-123-126-128-129-131-135-136-137138-139-140-144-145-146-147. F.F.S.
- Spelunca Mémoires Nº 21-1994 F.F.S.
- Speleologia Nº75 (2016)-76 (2017) Società Speleologica Italiana.
- Sottoterra Nº 143 (2016) Grupo Speleologico Bolognese.
Compra
- Pyrénées en Cascades-Bruno Mateo (Rando Éditons) 2012.
- El Conflent Subterrani, Cova d´en Gorner.La Gran Cova Activa -21,1 Km. Collectiu "El ConflentSubterrani" Terra Nostra 2017.
- Atlas du Karst Wallon-Bassin du Vitroin, Publié Sous la Direction de G. ThysG.Michel, Belgica 2009.
- Atlas du Karst Wallon-Bssins du Boca et du Samson. G.Michele-G.Thys-C.de
Broyer, Belgica 2011.
- Atlas du Karst Wallon-Bassins du Burnot et de la Molignée-G.Michel-GThys,
Bélgica 2013.
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- Atlas du Karst Wallon-Bassin de la Basse Lesse. G.Michele-G.Thys, Bélgica 2014.
- Atlas du Karst Wallon-B.assin de la Lesse Calestienne. G.Michele-G.Thys, Belgica
2015.
- Atlas du Karst Wallon-Bassin Versants du Hoyoux et la Solières. G.MicheleG.Thys, Bélgica 2016.
-Eco Karst Nº 100-101-102-103-104-105-106-107 -Commission Wallone d´Estude
et Protection des Sites Souterraines, Bélgica.

Publicacions per als grups
Durant l’any 2017 la Federació Catalana d’Espeleologia ha obsequiat les següents
publicacions entre les entitats afiliades:


Forat Micó -Cardona (Barcelona). Victor Ferrer 2017.



Cova dels Meandres de Sal de Cardona-Cardona (Barcelona). Victor Ferrer. 2017.



Catàleg Espeleològic de Catalunya Vol. 6 (lliurat al 2018).



Espeleologia (Manual Pràctic) Pau Pérez-Antoni Torra -Cossetània Edicions Valls
2017.(lliurat al 2018)

Centre de Documentació de la Federació Catalana d´Espeleologia
Donacions i cessions rebudes durant el 2016 i 2017.
J. M. Miñarro


Programes de cursos i activitats varies dels clubs catalans. (1971-1980) (1981-1990) (1991
-2000).

C.M.B.


Catálogo Espeleológico de la Província de Barcelona Tomo 1 i 2



Sota Terra 5-6-7, Monogràfic Lachambre, Butlletí de la Associació d’Espeleòlegs Catalans,
Butlletins del C.M.B.



Associació de Ciències Naturals i Excursions, juny-juliol 1912, novembre-desembre 1912.



Accidents de Muntanya C.M.B. 1947



C.M.B. març 1932- octubre 1931-gener-febrer 1934, maig-juny 1934, juny -desembre 1937,
Tercer trimestre 1952, Segon trimestre 1956, Fotografia de Font i Sagué.

Oscar Andrés C.M.B.


Revistes Geo i Bio Karst del 0 al 33 + Índex.

Lluís Roqueta


Cascs Duraleu amb xisquero, carburer Emilsa i Ariane, electron de 10 metres, pot de vidre
amb carbur,



Màquina de fotos Fuji HDM.



Llibres: La Incognita del Mundo Subterráneo - La Sima de la Piedra de San Martín - 20 Años

Documentació assemblees general ordinària 22 d’abril de 2018

36

federació catalana d’espeleologia

V.1

Memòria 2017

de Espeleología en Navarra.


Rapelrrak Sótano

Pau Pérez.


Informe de l’Ajuntament de Barcelona “Eliminación de Basuras de Barcelona Vertedero de
Garraf 1972”.

Espeleo Grup Sant Feliu.


Concurs de Fotografia Espeleològica Ciutat de Sant Feliu, Fotografies premiades i la seva
documentació.

Víctor Ferrer


Casc Galibier amb il·luminació, Puny Jumar.

Jaume Ferreres



4 Carburers de diferents marques i materials, Casc Petzl amb il·luminació, Burilador, Casc
de Bomber metàl·lic,



Arnés TSA, 4 mosquetons antics, Mono groc i vermell impermeable, Escala de corda,



2 màquines de fotos Minolta i Zeiss Ikon amb varis Flaixos i diferents models de bombetes,



Altímetre Atti, Brúixola Sounto, Telèfon de Campanya Alemán, Rexo,

Espeleo Club de Sabadell


32 revistes de Espeleologia Catalanes i Espanyoles.

Espeleo Club de Gràcia


Escales Electrons de diferents models de 20m., Mosquetons antics, varis Dreslers de
diferents models i marques, Crols, Cedel, Polees, Plaques, Burils, Anelles, Fisurers,
Buriladó Separadors, Spits, Puyns, de diferents marques, Carburers, Escarpes, Telèfon de
Campanya Rus, Brúixoles i Clinos de varies marques, Cinta mètrica de roba, Topo fil,
Altímetre Tomet.



50 Pòsters de Espeleologia, (Festivals, cursets, Congressos, etc.)



120 programes d’actes i activitats diferents.



27 Butlletins del E.C.G., Fundació i Estatuts, Retalls de Premsa.

Enric Peradalta


-Calendaris, Targetes telefòniques, segells, Loteria, Cromos, tot de temàtica Espeleològica.



Informe de protecció de l´Avenc d´en Roca, Carpeta Topo Sur, Topografia antiga de la
Grotte de Han, Fulletó antic de la cova de la Cocalière.

Altres


6 Separates de treballs publicats a diferents publicacions per



Explicacions i mapes Geològics del Pedraforca Estatigrafia i -Estructura, Estudi Geològic de
la Vall d´Alinyà i la seva Rodalia



Anticlinal de Boixols Muntanya de Nargó, J. Ullastre i A. Masrriera



Diversos documents a indexar del gelera
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VOCALIA D’ECOLOGIA I CONSERVACIÓ DEL MEDI SUBTERRANI
Secció Villalta de Paleontologia, Arqueologia i Fauna Vertebrada
D’acord amb el conveni de col·laboració entre el Institut Català de Paleontologia (ICP) i la
Federació Catalana d’Espeleologia (FCE) es realitzen unes jornades de treball a Prada de
Conflent per tal de restaurar, inventariar, determinar i fotografiar materials faunístics producte
de les excavacions realitzades a la Grotte de la Carriere (Cova de la Pedrera) al Conflent. El
treball dirigit per Joan Madurell i Manel Llenas (ICP-Villalta) i supervisat per J. L. Pérez (CSC
de Prada), es realitzat per investigadors del ICP i els col·laboradors de la Secció Villalta Teresa
Hernández, Julià González i Miquel Nebot.
Com a cloenda del projecte “Dinàmica de poblacions i impacte dels canvis climàtics en les
associacions de grans mamífers del Pleistocè inferior i mitja de Catalunya” dirigit per J.
Madurell i M. Llenas (ICP-Villalta) es treballa a l’Avenc del Boix en la recuperació de materials. I
participen: M. Llenas, R. Cano, T. Hernández, J. Perera, J. Serrano, J. Hidalgo, J. Julià i M.
Nebot.
Membres d’Espeleodijous, seguin les indicacions d’ en Antoni Robert i Dolors Boter, visiten i
topografien unes cavitats al Roc d’Urús (Cerdanya). En el decurs del treball es localitzen uns
fragments de ceràmica que son recollits per la seva avaluació. Aquests materials son entregats
a l’arqueòleg Oriol Mercadal, director del Museu Cerdà de Puigcerdà. Es tracta de ceràmica
medieval que queda dipositada al museu per el seu estudi.
Unes visites a les cavitats de Coll de Nargó: l’Espluga de les Caixes de Fenollet i l’Espluga dels
Maquis per part d’Espeleodijous, van propiciar una nova visita conjunta amb l’arqueòleg Josep
R. Gallart, del Departament de Cultura de la Generalitat a Lleida, per mostrar-li restes
històriques i prehistòriques.
També han estat entregades a Josep R. Gallart, unes restes per identificar procedents de
l’Espluga del Codó Llarg (Talarn), descobertes per Jordi Perera i Josep Guarro.
S’ha fet una trobada al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya
per tal de presentar el document amb les conclusions del Simposi “Arqueologia, Paleontologia i
Medi Natural en cavitats de Catalunya” celebrat a Barcelona el 17 de maig de 2014. Els
assistents per part del Servei de Biodiversitat i Protecció dels Animals: en Ricard Casanovas,
Cap de Servei i els biòlegs Santiago Palazón i Josep Mª Olmo. Per part de la FCE: en Lluís
Domingo, Antoni Torra, Floren Fadrique i Miquel Nebot.
Es participa en la Ruta geològica de l’Avenc Montserrat Ubach. Homenatge a Jordi Lloret i
presentació del llibre, Ruta geològica de l’Avenc Montserrat Ubach a càrrec del geòleg Josep
M. Mata.
Asistencia a les “XXIX Jornadas Científicas de la SEDECK” sobre “Cuevas hipogénicas” a la
Cueva del Puerto (Calasparra, Murcia) on es va poder visitar la Cueva de la Serreta, amb
interessants pintures rupestres. I participen T. Hernàndez, E. Porcel i M. Nebot.
En una trobada a la seu del Departament de Cultura de la Generalitat a Barcelona, es fa
entrega a Josep R. Gallart i a Marta Monjo, arqueòlegs dels SSTT de Lleida, materials
procedents de l’Espluga Llorna descoberts per J. Pallisé, R. Sendra i E. Doña. S’acorda de fer
una visita a la cova en els propers mesos. De diverses cavitats de Montcortes, materials
descoberts per membres del GE Badalona durant les campanyes 1983 – 1985. I de la Tuta de
Lambret restes descobertes per membres de la Secció Villalta.
I ja a finals d’any es contacta amb Joaquim Folch, arqueòleg Territorial del Vallès Occidental,
per informar-li de la descoberta de una nova cova a Sant Llorenç del Munt amb restes
prehistòriques, que ens dona a conèixer J. Guillemot del S.I.S. de Terrassa. Es determina de
fer una visita a la cavitat en breu plaç.
S’agraeix als espeleòlegs Emilia Doña, Enric Porcel, Josep Cuenca, Monse Roca, Julio
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Serrano i Floren Fadrique, la seva col·laboració per les diverses aportacions realitzades en
diverses cavitats.

Comissió de Biospeleologia (Fauna invertebrada)
La comissió no s’ha creat oficialment ja que els tràmits duts a terme per redactar el conveni
de visites de la cova mosquera amb l’ajuntament de Beuda i la propietària de la pedrera, així
ho recomanaven. Durant el 2018 es decidirà.

Comissió d’Ecologia i protecció del medi subterrani
El perill de desaparició d’aquesta important cavitat excavada en guixos (la tercera més
important de Catalunya amb els seus 962 metres de recorregut, i amb un riu subterrani )
continua existint.
L’administració va concedir els permisos d’explotació del turó on es troba ubicada la cova.
Malgrat que el departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya ha dictaminat
que s’ha de preservar la cova, ja que es l’hàbitat de l’especie vulnerable Zariquieya
Troglodytes. El mateix departament paradoxalment, autoritza a Yesos Ibericos del Grup
Uralita a explotar el turó, traient guixos a tot el voltant de la cova (!!) una resolució única al
món.
Aquest 2017, la Federació Catalana d’Espeleologia ha tingut vàries reunions amb
l’Ajuntament de Beuda i l’empresa explotadora, ja que aquesta ha fet el tancament de la
mateixa amb una tanca, i la prohibició d’accedir a aquesta.
Després de moltes deliberacions, s’ha pogut aconseguir que els espeleòlegs federats puguin
visitar la cova, seguint un protocol en el qual el grup federat s’ha d’adreçar a la Federació per
tramitar la sol·licitud.

Comissió del Parc del Garraf.
El passat any 2017, aquesta Federació Catalana d’Espeleologia va continuar la seva tasca de
col·laboració amb el Parc del Garraf, en defensa dels interessos dels federats.
Es va assistir a les reunions periòdiques del Consell Consultiu del qual la Federació forma
part.
Com actuacions directes, s’ha continuat amb el Projecte de Senyalització de cavitats i
reposició dels pals malmesos. S’ha proposat descobertes a l’emili sabaté i a esquelets en el
projecte passejades, que finalment no s’han realitzat per manca d’interés.
Es participa i col·labora amb el Projecte de Bioespeleologia que promou l’entitat BIOSP del
Museu de Ciències Naturals.
Es participa i col·labora amb el Projecte Paleontològic que duu a terme l’Institut Miquel
Crusafont de Sabadell i la Secció Villalta d’aquesta Federació.
Continuem controlant els límits d’explotació de les Pedreres i el seu impacte ambiental.
Es segueix de prop el projecte de restauració de la Pedrera de Can Brouach o del canal
Negre al terme de Gavà.
Es fa un seguiment dels valors d’oxigen a les cavitats.

Comissió del Parc Sant Llorenç de Munt i l’Obac
- Durant el període de 2017, no hi ha hagut cap tipus problema referent a la pràctica
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de l’espeleologia al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac.
- Es manté que les exploracions subterrànies es poden fer sense haver de demanar
cap tipus de permís. Només, en el cas de fer-se una actuació oficial de certa
importància, s’hauria de demanar un permís a l’igual que ja es fa quan una entitat hi
organitza una activitat.
- Segueix vigent la prohibició d’explorar els avencs del Daví i del Castellsapera des
de l’1 de novembre al 31 de maig, per tal de preservar l’estada dels ratpenats, doncs
són dos llocs de màxima importància per a la seva hibernació. Cal mencionar que
aquesta limitació es compleix al 100 per 100.
- El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya va
sol·licitar comentaris o al·legacions a l’adaptació de la cova de Mura per a visites
turístiques. Es va tramitar expedient i es va visitar la cova amb els responsables del
parc, generalitat, ajuntament, i es van recollir tots els comentaris fets per la federació.
La cova en un futur proper serà turística i la federació està treballant perquè els
espeleòlegs puguin visitar-la gratuïtament.
VOCALIA DE COMPETICIÓ
S’han realitzats taules de treball per tal de dur a terme una modificació del reglament i
actualitzar-lo. L’objectiu es recuperar la competició de TPV d’adults per a 2018.
L’1 i 2 de juliol es va celebrar al pavelló d’esports de Morella (Castelló), el XI Campionat
d’Espeleologia de Progressió Vertical de la Comunitat Valenciana, enguany “I
Campeonato Interfederativo de Espeleologia en TPV”, amb la participació de set
esportistes catalans, de la selecció Catalana de la Federació Catalana d’Espeleologia.
Durant la sessió del dissabte matí es van disputar les proves de velocitat i resistència en
sense fi. Amb categoria infantil, la catalana Núria Teixidor es va adjudicar la medalla de
bronze a ambdues proves. Amb categoria juvenil femenina, Mireia Flores va aconseguir
l’or tant en velocitat com en resistència. Pel que fa a la categoria juvenil masculina, Pau
Flores va aconseguir l’or en velocitat i la plata en resistència, mentre que Oriol Merino va
fer-se amb el bronze en velocitat. En categoria Veterà B, Ignasi de Yzaguirre aconseguia
la plata en velocitat i Núria Zendrera l’or a ambdues modalitats.
En sessió de tarda es van disputar les proves de circuit aleví i infantil, amb les que amb
una excel·lent actuació, Núria va adjudicar-se la medalla d’or.
El diumenge pel matí es van disputar la resta de proves de circuit en les que un cop més
la superioritat dels esportistes catalans va ser evident amb ors juvenil masculí i femení per
Arnau Calero i Mireia Flores respectivament i una plata per al seu germà Pau, mentre que
en categoria veterà B Ignasi i Núria aconseguien dues medalles d’or més.
Finalment es va celebrar la prova d’autosocors, amb la que la parella formada per Oriol
Merino i Mireia Flores, va aconseguir encara una altra medalla de plata al emprar un
temps extraordinari de només 2’50’’. A més a més els esportistes catalans, van aconseguir
el trofeu a la segona millor Comunitat Autònoma de la competició.
L’esportista Ignasi De Yzaguirre va proclamar-se campió d’España en categoria veterans
B en la modalitat de Resistència, al campionat d’Andalusia, realitzat el 7 i 8 d’octubre a
villaluenga del Rosario, Càdis.
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VOCALIA DE DESCENS DE CANYONS
S’han revisat i reequipat els barrancs de Mas dels frares i actualment el pas de l’Escalell.
S’ha portat a terme un estudi de resines de diferents fabricants i al 2018 es farà una
jornada tècnica.
S’han reprès les relacions amb el comitè de barrancs de la feec, participant a les jornades
tècniques del comitè a Rialp.
Comissió Salut i Control ambiental
S’ha actualitzat i modificat l’equip d’anàlisi portàtil, que ens cedeix el parc del Garraf. Està
disposició de les entitats un detector d’O2 portàtil.
Al mes de novembre es van portar a terme, la XXI trobada d’espeleòlegs de Catalunya
2017 en la que es va realitzar la jornada tècnica: Evolució de l’aire enrarit a les cavitats
catalanes. Van participar al voltant de 50 persones. Malauradament els Mossos
d’Esquadra no van poder participar a la trobada, per la situació política ja que no els hi van
donar permís. Per contra, els Bombers de la Generalitat si que hi van ser presents, tant
GRAE com el responsable de Barcelona Sud. Van presentar ponències, Pau Pérez, Raül
Cano, Ignasi De Yzaguirre, ECE. Durant la jornada, es va donar el premi Font i Sagué i el
reconeixement a l’esportista Jordi Yherla.
Actualment es segueixen les cavitats més significatives del Garraf, Ordal i Sant Llorenç del
Munt. A la web de la federació, apartat hipòxia, es troba tota la informació, protocol i
enllaç a les dades recollides pel practicants. Un formulari permet recollir els valors.
Comissió d’estatuts
L’assemblea específica del 2017 que s’havia previst, s’ha posposat degut a la situació
política del país. Es preveu per 4 trimestre del 2018
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9.

Subvencions i préstec a clubs
CLUB

Cursos
iniciació
Espeleo

Cursos Promoció
Iniciació
de
Canyons l'esport

5

Espeleo Club de Gràcia

6

S.I.E. - C.E. Àliga

7

Espelo Club Barcelonés

11

Espeleo Grup - C.M.
L'Hospitalet

12

G.E.S. - C.M. Terrassa

490,00

490,00

13

G.I.E.G. - A.E. Granollers

490,00

490,00

16

G.E.R.S. - A.E. Muntanya

245,00

17

G.E.R. - C.E. Rubí

22

S.I.E. Tarragona

25

S.I.S. - C.E. Terrassa

245,00*

32

S.E.l'Ordal - C.E. Vallirana

490,00

35

E.R.E. - A.E. Catalunya

36

Grup d'Espeleologia Badalona

37

G.E.T. - A.E. Talaia

45

G.I.E. del C.E.G.

245,00

48

GIRES Sant Esteve Sesrovires

245,00

54

SIES l'AVENÇ CC

58

S.E. de l'A.C.E. Mataró

59

G.E. Rats Penats

61

Espeleo C. SabadellU.E.Sabadell

63

Espeleo Grup Anoia

66

Espeleo Grup Santfeliuenc

70

G.A. Torrelles - C.E. Torrellenc

74

SEPS Foment Excursionista
Barcelona

83

G.R.E.C. - A.E.E. Les Corts

Font i
sagué
2017

campanya
2017

800,00

800,00
600,00

490,00
800,00
300,00
100,00
500,00
300,00

490,00

250,00

490,00

800,00

490,00
200,00
800,00

245,00

600,00

490,00

600,00
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86

EEP Palafrugell

245,00

89

Assoc. d'Espeleologia
Tarragona

245,00

96

Speleocorb Corbera

98

Flash back corb

104

SE - UEC Tortosa

105

CE DINÀMIC

107

PROTEUS

109

SE AE PALLARS

110

FRIKIS CLUB ESPORTIU

111

GESAM

112

SECCIÓ ESPELEO MADTEAM

116

490,00
490,00
200,00

245,00

200,00
245,00

*

200,00

GES – GARRAF GRUP ESTUDIS
SUBTARRANIS GARRAF

117

CLUB ESPEL. ACT. SUB. GARRAF

118

CERE ABISME

119

CEME MOSSOS D’ESQUADRA

122

GRUP EXCURSIONISTA
PIRENAIC SANTFELIUENC

123

CLUB ESQUÍ BERGUEDA SE

124

AEGM VERTICAL GEG

125

AGRUP. CUL. I ESPORTIVA
BOMBERS DE BARCELONA
4.410,00

3.185,00

590,00

1.050,00

7.100,00

En els cursos d’iniciació, s’ha pres com a referència el següent barem.
245,00 equival a una corda de 100 metres
490,00 equival a una corda de 200 metres
Altres activitats subvencionades:


Nit de la imatge GIES.



Concurs de fotografia. GIEG – AE Granollers



Participació a competicions i equipació selecció catalana

Préstec
Els equips infantils han estat utilitzats 6 vegades, així com el detector de gasos. Per a
2018 es farà una estadística del seu ús.
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10. Comptes de pèrdues i guanys de l’any 2017
Descripció

31/12/2017 31/12/2016

A) Excedent de l'exercici
1. Ingressos de l'activitat pròpia
d) Subvencions i donacions imputats a l'exercici
740-Subvencions CCC
2. Vendes i altres ingressos de l'activitat
701-Ing. per llicències federatives
702-Quotes de clubs i alt.ass.esp.
703-Ing. per activitats docents
704-Ing. publicitat i imatge
708-Devolucions i ràpels de vendes
709-Altres ingressos
3. Despeses per ajuts i altres
a) Ajudes monetaries
652-Subvencions a clubs
c) Despeses per col·laboracions i de l'òrgan de govern
653-Compens.Despes.Presta.Col·labo
6. Aprovisionaments
600-Compres material esportiu
608-Devolucions
8. Despeses de personal
640-Sous i salaris
642-Seguretat social a càrrec de l'empresa
9. Altres despeses de l'activitat
621-Arrendaments i cànons
622-Reparacions i conservació
623-Serveis de professionals independents
624-Transports
625-Primes d'assegurances
626-Serveis bancaris i similars
627-Publicitat, propaganda i relac. Públic.
628-Subministraments
629-Altres serveis
631-Retenció professional
13. Altres resultats
778-Ingressos excepcionals
779-Altres ingressos

25.200,00
25.200,00
25.200,00
67.280,13
49.460,60
6.321,00
9.580,00
500,00
-1.241,03
2.659,56
-640,00
-200,00
-200,00
-440,00
-440,00
-24.043,52
-25.178,64
1.135,12
-14.483,09
-12.225,36
-2.257,73
-40.850,35
-12.253,17
-2.002,81
-14,41
-4.114,00
-1.113,86
-228,84
-1.661,44
-4.410,56
-15.049,91
-1,35
10.943,45
9.503,25
1.440,00

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
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

A.1) EXCEDENT DE L'ACTIVITAT
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)

23.406,62

0,00

federació catalana d’espeleologia

18. Deteriorament i resultat per alien. d'instr. financ.
667-Pèrdues de crèdits
766-UNIFEDESPORT - DIVIDEND

Memòria 2016

60,01
-112,00
172,01

0,00
0,00
0,00

60,01

0,00

A.3) EXCEDENT ABANS D'IMPOSTOS (A.1+A.2)

23.466,63

0,00

A.4) Variació del patrimoni net reconeguda en
l'excedente de l'exer. (A.3+19)

23.466,63

0,00

0

0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

23.466,63

0,00

A.2) EXCEDENT DE LES OPERACIONS
FINANCERES (14+15+16+17+18)

B) Ingressos i despeses imputades directament al patrimoni
net
C) Reclassificacions a l'excedent de l'exercici
E) Ajustaments per canvi de criteri
F) Ajustaments per errors
G) Variacions en la dotació fundacional o fons social
H) Altres variacions

I) RESULTAT TOTAL, VARIACIÓ DEL PATRIMONI
NET EN L'EXERCICI (A.4+D+E+F+G+H)
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11. Balanç de situació de l’any 2017
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Aprovació de les noves incorporacions i baixes a la Federació
12. Exposició de la Llicència de tècnic i la titulació d’iniciador
esportiu voluntari
Resposta a la carta d’una entitat sol·licitant explicacions sobre la llicència de tècnic
Barcelona, 12 de març de 2018
Benvolgut,
En resposta al vostre escrit del 12 de febrer, volem informar-vos que afegirem aquest tema
a l’ordre del dia de l’assemblea perquè tots els clubs puguin escoltar les respostes al
vostre escrit i, si ho desitgen, aportar els seus comentaris o preguntes.
En resposta als tres punts, volem dir-vos que:
1- Tal i com vam informar en l’última assemblea general extraordinària, la junta
directiva va aconseguir ampliar les cobertures de l’assegurança de Responsabilitat
Civil que s’adquireix amb la llicència d’esportista. Aquesta assegurança de RC
cobreix també els tècnics de la federació de forma més amplia en les cobertures.
La llicència de tècnic és molt recomanable ja què permet demostrar que l’iniciador
esportiu és tècnic de la federació i en cas d’incident la cobertura és major.
La llicència de tècnic està unida amb la llicència d’esportista i per tant es gratuïta
doncs l’assegurança de RC només es paga una vegada. La llicència de tècnic està
associada a la d’esportista i no es pot obtenir si no s’està en possessió d’aquesta.
2- La Junta directiva va entrar al 22 de maig de 2016 i des d’aquell moment intenta
regularitzar i modernitzar la federació. La situació que es va trobar és que no hi ha
copia dels diplomes emesos i que els certificats d’iniciador a Tècnic d’Esport (els
famosos CIATE) no són documents de la federació sinó que són l’Escola Catalana
de l’Esport del Consell Català de l’Esport.
La Federació necessita poder demostrar que el tècnic té els coneixements
adquirits. Es per aquesta raó, que demanem als clubs que pugin al sistema el
certificat digitalitzat dels monitors actius que realitzen habitualment els cursos
d’iniciació. Un cop realitzada aquesta acció, ja no s’haurà de tornar a fer mai més.
No es necessari adjuntar la documentació dels tècnics no actius si no participen
dels cursos d’iniciació, però des de la Junta creiem que fora interessant, per a no
perdre el patrimoni tècnic federatiu.
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3- Als arxius de la federació no hi ha copia dels certificats. Es a dir, els diplomes els
tenen els interessats. La federació pot emetre duplicats, però els “CIATE” no els va
emetre la federació sinó l’Escola Catalana del Consell Català de l’Esport. Es per
aquesta raó que demanem la vostra ajuda.
La secretaria de la federació està al servei dels clubs i per tant, si no doneu a
l’abast, podeu portar o enviar els originals a la federació. Una altra alternativa es
enviar a fce@espeleo.cat el document escanejat i ja el pujarem al sistema.
Finalment, voldríem recordar-vos que el director del curs pot designar els monitors que
desitgi, però que si després vol que la federació li homologui el curs o que li doni suport,
cal seguir els tràmits que tots els clubs han acordat.
Per una altra banda, un Iniciador esportiu federatiu, és un voluntari i està protegit per la llei
de l’esport i per la llei de l’exercici de les professions de l’esport 3/ 2008 de 23 d’abril i
modificada per la 7/2015, de 14 de maig. Amb la llei actual (va entrar en vigor al juliol de
2016), la federació pot certificar les capacitats professionals dels iniciadors esportius, però
necessita poder acreditar-ho amb la documentació corresponent.
Quedem a la vostra disposició i us saludem
Atentament,
Quadre de cobertures de l’assegurança de RC presentat a l’assemblea de novembre de
2017.
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13. Federació Espanyola d’Exploracions Subterrànies i
Descens de Canyons (FEESC)
14. Convenis i acords amb institucions
CONVENIS


Ajuntament d’Olesa Bonesvalls, Diputació de Barcelona. Conveni per al Foment i
l’ordenació de l’ús públic del Parc del Garraf.
o Ajut econòmic de 5.324,00 destinats a la persona que s’ocupa del centre
d’interpretació de l’ajuntament.
o La federació aporta el material exposat i vetlla per l’actualització.
o Renovació 2018



Ajuntament de Vallirana. Centre excursionista Vallirana. Cessió d’un espai de
propietat municipal per a l’adaptació com a centre de Tecnificació,
espeleològica, residencia i Escola.
o Cessió de la masia Ca l’Herbolari i de dues habitacions de la part baixa de
les oficines de la fabrica de ciment.
o LA federació paga les despeses de llum i aigua.



Ajuntament de Benifallet. Conveni de col·laboració per visites espeleològiques
o La federació regularà i notificarà les visites. Ha de proveir l’assegurança
obligatòria d’accidents. En revisió.



Ajuntament de Beuda i Pladur Gypsum, SA, Conveni de col·laboració per visitar la
cova de la mosquera.
o La federació verificarà la capacitat tècnica del visitants i avala.



Ajuntament El Bruc . Cessió temporal de Béns en Règim de comodat.
o La federació ha cedit 22 peces i 3 plafons a l’exposició permanent del
Museu de la Muntanya de Montserrat d’El Bruc.
o Cal revisar el conveni ja que va acabar al Novembre de 2017



Museu de ciències Naturals de Barcelona (Diputació Barcelona), associació
catalana de bioespeleologia BIOSP. Conveni de col·laboració en projectes de
recerca en ambients càrstics i de patrimoni de col·leccions a la Xarxa de parcs
Naturals de la Diputació de Barcelona
o Ajut econòmic de 5.000€ per a l’associació BIOSP per les despeses dels
projectes.
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Departament d’Ensenyament. Generalitat de Catalunya. Conveni de Col·laboració
pel desenvolupament dels ensenyaments esportius d’espeleologia. Tècnic
Esportiu d’Espeleologia.
o Proposta dels tècnics per a la formació dels blocs específics i les proves
d’accés.



UFEC, Adhesió al servei de l’oficina de clubs.



Institut Català de Paleontologia.. Marc de col·laboració per a desenvolupar una
sèrie d’accions davant del descobriment de restes, dins les cavitats...



Institut Català de Paleontologia. Intervencions paleontològiques a diferents
avencs del parc del Garraf. (vigent fins a 31-12-2016).

Acords


Parc Natural de l’Alt Pirineu. Conveni de col·laboració per visites espeleològiques
o La federació gestiona les sol·licituds dels federats en la tramitació dels
permisos de visita.



Parc Natural dels Ports. Conveni de col·laboració per visites espeleològiques
o La federació gestiona les sol·licituds dels federats en la tramitació dels
permisos de visita.



Parc Natural del Montgrí . Col·laboració per visites espeleològiques
o La federació gestiona les sol·licituds dels federats en la tramitació dels
permisos de visita.



Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i serra de l’Obac . Col·laboració d’informació
pera visites espeleològiques
o La federació és referent i assessora al parc sobre les cavitats amb
atmosferes enrarides.



Federació Càntabra d’Espeleologia. Col·laboració per visites espeleològiques
o La federació gestiona les sol·licituds dels federats en la tramitació dels
permisos d’exploració. Per la gran majoria de cavitats, ja no fa falta permís.



Federació aragonesa d’Espeleologia. Col·laboració per visites espeleològiques
o La federació gestiona les sol·licituds dels federats en la tramitació dels
permisos de visita i o exploració.



Ajuntament de Tavertet, Propietari Serrat del Vent.
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o La federació gestiona les sol·licituds dels federats en la tramitació dels
permisos de visita.
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Annexos
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Acta concessió Font i Sagué
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