
 

MEMÒRIA TASQUES SECRETARIA TÈCNICA 2019 

 

A continuació és mostra una relació de les tasques desenvolupades per 

la Secretaria Tècnica de la FBME al llarg de l’any 2019. 

 

- Suport a clubs i institucions en la redacció de documentació per a la 

tramitació de les autoritzacions de curses per muntanya per la Conselleria 

de Medi Ambient i Territori així com del Servei d’Activitats Classificades del 

Consell Insular de Mallorca i el Servei de Medi Ambient del Consell de 

Mallorca.  

 

- Col·laboració amb el Comitè de Senders en l’elaboració d’unes fitxes per 

avaluar l’estat en que es troba un sender amb interès excursionista 

avaluant variables com la vegetació invasiva, l’estat del ferm, la 

senyalística i la facilitat de seguiment.  

 

- Col·laboració amb el Comitè de Senders per plantejar una ruta 

senyalitzada (PR) per dins el Pla de Mallorca, concretament dins el 

municipi de Costitx aprofitant una tasca de senyalització prèvia feta per 

l’Ajuntament Municipal. Es tracta d’una proposta amb futur i potencial 

per ampliar-ho a altres municipis del Pla aprofitant per ampliar i 

desenvolupar el senderisme dins aquesta comarca.  

 

- Elaboració d’un visor cartogràfic amb la regulació de les zones 

d’escalada i barranquisme dins el Paratge Natural de la Serra de 

Tramuntana. S’hi inclouen les zones d’escalada i el barrancs subjectes a 

regulacions.  

 

- Estudi i avaluació de diferents trams de camí d’on en destaca la tasca 

feta al Coll des Prat implementant una metodologia d’avaluació amb la 

utilització d’un DRON per quantificar el sediment transportat per l’erosió 

hídrica. Es va incloure com un annex a un informe presentat.  

 

- Participació en diferents reunions amb les tècniques de la Conselleria de 

Medi Ambient per tractar diferents temes com l’autorització de curses, la 

regulació de l’escalada i el barranquisme a la Serra de Tramuntana i estat 

de conservació de camins.  

 

 



- Participació en la Comissió d’Accessos i Naturalesa de la FEDME a 

l’Albufera de València i a Madrid aportant l’estat de la qüestió en que es 

troben les Illes en aquesta matèria i oferint-se a l’elaboració d’un visor 

cartogràfic de la xarxa de refugis de tot l’estat espanyol.  

 

 

- Col·laboració amb el Comitè de Senders amb la posada en marxa d’un 

circuit de marxes senderistes per potenciar l’activitat senderista dins 

l’àmbit federatiu. Redactant un reglament en base a les experiències 

basques, catalanes i aragoneses. Aquest 2020 es posa en marxa un 

calendari de prova per veure com funciona la seva implementació.  

 

- Redacció de projecte de re-equipament de dos sectors d’escalada: 

Fraguel i Port de Sóller. Per ambdós es va fer una visita de camp prèvia 

per després procedir a la redacció del projecte. Es va obtenir 

l’autorització per part de la Conselleria i a Fraguel s’ha procedit ja amb 

el seu re-equipament.  

 

- Participació en la Comissió Mixta per determinar les característiques 

tècniques i les diferències entre les Curses per Muntanya i Trail Running 

entre la federació Balear de Muntanyisme i la Federació d’Atletisme de 

les Illes Balears.  

 

- Tasques de suport a l’Escola Balear d’Activitats per Muntanya en la 

tramitació de documentació, elaboració de certificats, tasques de 

docència en el curs d’entrenador/a de marxa nòrdica de Nivell I.  

 

- Tasques de suport al Comitè de Curses per Muntanya en l’elaboració del 

reglament de curses per muntanya, elaboració de classificacions dels 

diferents campionats i preparació del trofeus. 

 

- Actualització i manteniment de la plana web.  

 

- Gestió i control del material per dur a terme re-equipament de vies 

d’escalada fent inventari del material i controlant les fitxes de 

reequipaments.  

 

- Creació d’un visor unificat de tots els refugis que es troben a Mallorca per 

després integrar-lo en el visor que elaborarà el Comitè d’Accessos i 

Naturalesa de la FEDME (EN PROCÉS). 

 

- Redacció del projecte de planificació i ordenació de la zona d’escalada 

del Gorg Blau per presentar als serveis jurídics d’EMAYA. Es va tenir una 

reunió i resta pendent de l’aprovació del projecte per part dels serveis 

jurídics d’EMAYA que suposaria una millora de la zona d’escalada i un 

procés fonamental per l’autorització d’aquesta pràctica esportiva a la 

zona.  

 



FEINES PREVISTES PEL 2020 POST-COVID19 

 

Coordinació amb PLAYOFF informàtica per la posada en marxa de la llicència 

digital. S’ha hagut de crear un usuari i una compte a APPLE DEVELOPER amb un 

cost de 99€ anuals.  

Amb el Comitè de Curses per Muntanya, posada en marxa d’una circuit de 

curses per muntanya virtuals amb coordinació amb els clubs organitzadors i 

Elitechip, que ha desenvolupat una app on hi podrem fer el seguiment 

d’aquesta competició així com les classificacions.  

Presentació POWER POINT amb l’explicació.  

Amb el Comitè de Marxa Nòrdica, es farà una cosa semblant a les cxm virtuals 

però aplicat a aquesta disciplina.  

Amb el Comitè de Senders, hi ha varis temes en marxa: 

- Posada en marxa d’una prova virtual per la Comuna de Caimari. 

S’aprofitarà el WIKILOC.ORG que ofereix la possibilitat de fer el seguiment 

de la ruta com si fos un GPS. Allà s’hi penjarà tota la informació necessària 

per fer la ruta. 

Si la cosa funciona bé amb senderisme, mirarem de posar en marxa un 

circuit amb diferents recorreguts.  

 

- Plataforma WIKILOC.ORG. Es tracta d’un tipus de subscripció “Premium” 

per organitzacions que donen una sèrie d’avantatges als seus seguidors. 

A més, al ser rutes compartides per organismes oficials se suposa que 

seran rutes fiables.  

 

- Altres reptes virtuals. Volta a Mallorca, 2020 metres de desnivell, etc.  

 

OFERTA MANUAL DE SENDERS CONSELL INSULAR DE MENORCA 

La FBME s’ha presentat a l’oferta per redactar una manual de senyalització de 

camins i xarxa de senders per el Consell Insular de Mallorca.  

M’he basat en 3 objectius principals: 

- Millorar i unificar la senyalització 

- Millorar la seguretat 

- Posar en valor els elements del territori.  

La metodologia es basa en 3 fases diferents de feina: 

1. Recopilació d’informació 

2. Anàlisi de la informació i primera proposta 

3. Redacció final.  


