Divendres 17 de Novembre:
17:00h Recollida d’acreditació.
19:00h Taula rodona sobre el present, passat i futur del barraquisme, de on som i
cap on anem?
20:30h Tancament de la jornada.
Dissabte 18 de Novembre:
08:00h a 09:00h Recollida d’acreditació.
09:00h Inauguració de les Jornades a càrrec del Sr. Jordi Merino President de la
Feec i Gerard Sabarich Alcalde de Rialp.
09:15h Presentació del nou Comitè de barrancs de la FEEC.
09:30h Ponència de Seguretat, formada per:
•

•

•

•

Bombers Generalitat de Catalunya, anàlisis dels recats en els descens de barrancs, explicació dels principals accidents en barrancs i quin anàlisis ens poden oferir als participants del barranquisme.
Assegurances FEEC- RACC, explicació dels recursos aplicats i cobertures
que es troben en les accidents de barrancs a la FEEC, i el seu anàlisis sobre
els accidents de barrancs.
Lluís Beardo, Membre del Comitè de Seguretat de la FEEC, ens explicarà la
importància de tindre un registre d’accidents, per a posterior realitzar un anàlisis per a que no se’ns tornin a repetir els mateixos accidents.
Antonio Brandão, Federació Portuguesa, Doctorat en seguretat de barrancs,
on ens exposarà el doctorat que va realitzar sobre la gestió del risc en els
descens de barrancs.

11:30h Pausa coffe break.
12:00h Ponència Medi Ambient, formada per:
•
•
•
•

Gestió barrancs P.N. Alta Garrotxa
Alex Miró. Importància de la neteja del material de barrancs.
Agents Rurals de la Generalitat, Conscienciació del Medi.
Alex Miró. Consciencia del ecosistema en el descens de barrancs.

14:30h Dinar de germanor amb productes de km0 del Pallars Sobirà.
16:00h Ponència de Formació, formada per:
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•

•

•
•

Lluís Beardo, Responsable de la Formació Federativa de barrancs ECAM,
nou model de formació federatiu que vol fomentar la FEEC per tindre més formació pels federats.
Joan Belmonte, Responsable de la Formació de Tècnics d’Esports a l’IES la
Pobla de Segur, ens explicarà quin tipus de formació imparteixen i la seva
evolució.
Antonio Brandão, Federació Portuguesa, exposarà els models de formació
que imparteixen a la seva Federació i la seva importància.
Michel Hernández, Federació Francesa Muntanya, exposarà els models de
formació que imparteixen a la Federació Francesa de Muntanya i Escalada.

18:00h Pausa.
18:30h Ponència Material tècnic, formada per:
•
•

•
•

Quim Castaño i+d de Korda’s, la evolució de les cordes, materials, certificacions...
José Rodríguez i+d de Rodcle equipment, la evolució dels teixits i els problemes que tenim quan no utilitzem el material com els fabricants recomanen.
Lluís Samsó i+d de Petzl Espanya, cada cop tenim el material més específic
que els sembla que tinguem els nostres propis materials..
Bestard Mats.??

20:30h Tancament jornada.

El programa pot està sotmès a canvis per l'organització.
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