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VI Congrés
Excursionista Català

Acte d’inauguració (Lleida, 5 novembre 2011)

Tel. 93 212 60 50

9.30 h

En cotxe, Ronda de Dalt:

Recepció a l’emblemàtic edifici de l’Institut d’Estudis
Ilerdencs (antic hospital de Santa Maria, centre de Lleida)

• Entrant a Barcelona des de Lleida i Tarragona:
Sortida 7 Sant Gervasi
• Entrant a Barcelona des de Girona:
Sortida 6 Vallcarca
• Aparcament al mateix edifici (c/ Quatre Camins)
de 7 a 23 hores.
En transport públic:
• Ferrocarrils Generalitat Catalunya
L7 Estació Av. Tibidabo
• BUS:
17, 22, 58, 73, 75, 60 i 196

Exposició fotogràfica “La Lleida del primer Congrés
Excursionista Català”
11.00 h
Visita guiada al Turó
de la Seu Vella.
12.30 h

al segle
Excursionistes
entitats
Les

Acte inaugural del Congrés al Castell del Rei. Cloenda
i aperitiu.

XXI

“El Castell del Rei
és l’edifici civil més
important de Lleida.
Es va construir al
mateix lloc que la
Suda, la fortalesa sarraïna ja documentada l’any 882.
Palau dels Comtes–Reis de Catalunya i Aragó, va viure
notables fets històrics com la coronació de Jaume I el
Conqueridor. Després de la cruenta època moderna
que va transformar tot el barri gòtic en caserna i
ciutadella, en resta una petita part que domina encara
la roca sobirana de la ciutat”.
El castell del rei, situat a la roca sobirana del turó, és
un edifici declarat bé cultural d’interès nacional.
Organitza:
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Amb el suport i col·laboració de:

fotografia: Amadeu Olivella

• Tramvia Blau
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Programa del VI Congrés Excursionista Català (1911-2011)
Benvolguts i benvolgudes
excursionistes,
Cent anys després de la celebració
del primer Congrés Excursionista
Català, la ciutat de Lleida torna
a presidir la inauguració d’un
esdeveniment cabdal per al
moviment muntanyenc de casa nostra. Aquella trobada
fou la llavor que anys més tard va fer germinar la
Lliga de les Societats Excursionistes de Catalunya,
precursora al seu torn de l’actual Federació d’Entitats
Excursionistes de Catalunya.

DISSABTE 5 DE NOVEMBRE
Presentació i inauguració (Lleida) - Exposició

DISSABTE 12 DE NOVEMBRE

9.30 h Instruccions i acreditacions

Eix 1: Societat, cultura i esports de muntanya

10.00 h Cultura excursionista
Enric Faura (autor i excursionista)

El VI Congrés Excursionista Català, sota el lema
“Les entitats excursionistes al segle XXI”, obre
un espai de reflexió sobre el context actual de
l’excursionisme, els models que hi coexisteixen i els
mecanismes necessaris per a l’evolució de les entitats
excursionistes i de les pràctiques muntanyenques
dels catalans i les catalanes. Creiem que, més enllà
de les crisis i de les dificultats de congeniar tradició i
modernitat, el moviment excursionista català té molt
a aportar a la societat. Els valors que representa, el
bagatge cultural que acumula i el dinamisme que
demostra són actius amb una enorme projecció de
futur.

10.30 h Escalada i medi natural
Jordi Magriñá (alpinista) i Joan Casòliva (resp. de
l’àrea de medi ambient de la FEEC)

Aquest Congrés proposa un treball conjunt de tots els
col·lectius implicats en l’excursionisme i els esports
de muntanya a Catalunya: les entitats excursionistes,
els federats, esportistes i aficionats a la muntanya en
general, els estudiosos del moviment, els estaments
oficials i les empreses que treballen en el sector.
L’objectiu passa per debatre els temes més candents
i d’interès actual –l’esport, la competició, el medi
ambient, la formació, la seguretat, la legislació, els
senders, els refugis de muntanya, etc.– amb la finalitat
d’extreure unes conclusions que marquin pautes i
tendències per a l’esdevenidor.

13.30 h Els esports de muntanya i les modalitats esportives de
la FEEC
Juanjo Garra (dir. tècnic de la FEEC)

Ens congratulem amb la vostra assistència a la
inauguració del VI Congrés Excursionista Català
a Lleida i a les posteriors sessions de treball a
Barcelona. Ens hi aplegarem tots i totes amb l’anhel
d’enfortir el grup, superar els obstacles del camí i
ascendir, des de la diversitat, vers un cim comú.

11.00 h Diferents visions de l’excursionisme
Joan Barril (escriptor i periodista)
11.00h Reunió de la Comissió de Joventut de la UIAA
(paral·lela al congrés)
11.30 h Tertúlia exprés + cafè
12.20 h Sociologia de les entitats excursionistes
Núria Puig (dir. Observatori Català de l’esport)
12.50 h Excursionisme 2.0
Francesc Roma (historiador)

Eix 2: Marc legislatiu

DIUMENGE 13 DE NOVEMBRE
Eix 3: Entitats excursionistes (sessió matí)

10.00 h Debat: els joves i l’esport de competició com a marca
per a les entitats.
Moderador: Xavier Bonastre
Esportistes: Eric Villalón, Marc Pinsach, Just Sociats
i Marieta Cartró i Pau Costa.
Membres de la FEEC
Patrocinadors i representants de marques
Representants d’entitats excursionistes
Mitjans de comunicació
11.00 h Metodologia de la creació d’una marca
Atlas Sport Consulting
Matagalls-Montserrat
11.30 h Tertúlia exprés + cafè
12.00 h Exemples reals de diferents models de gestió
12.30 h Taller de treball. Models de gestió

Eix 3: Entitats excursionistes (sessió tarda)

15.30 h Excursionisme i TIC
Isabel Mas (fundadora de cuspidis.com)
Enric Guillen (gestor de projectes i consultor)

16.00 h Seguretat i prevenció
Iñigo Ayllon (llicenciat en dret i màster en dret
d’esports de muntanya)

16.10 h Experiències reals de comunicació d’entitats

16.40 h Formació reglada i federativa
Meritxell Arderiu (dep. Educació de la Generalitat de
Catalunya) i Jaume Anglada (UE Vic)

17.25 h Taller d’oportunitats

17.00 h Tertúlia exprés + cafè
19.00 h Cloenda

17.30 h Tertúlia exprés + cafè
18.20 h Responsabilitat de les entitats
Anabel Ruiz (advocada)
18.55 h Salvaments i rescats
Jordi Gassió i Borràs (dir. gral. de Prevenció, Extinció
d’Incendis i Salvaments)

Jordi Merino i Urbano
President de la FEEC
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