
❏ GRUP CAVALL BERNAT 
Activitats 2018 i 2019 

Francesc Sanahuja i Toledano 1 



INSTITUCIONS  
I EMPRESES  
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FORMACIÓ I FINALITATS  DEL 
GRUP CAVALL BERNAT 

• Aquest grup va estar iniciativa l’any 1978 dels escaladors: 

• Josep Barbera. 

• Joan Nubiola.  

• Josep Mª Torras. 

 

• Amb l’objectiu de mantenir contacte amb tots aquells que 
al llarg de la seva vida havien fet el Cavall Bernat per 
alguna de les seves vies. 

• Promocionar els valors que aporta l’activitat de l’escalada 
en tots els col·lectius de l’esport i en especial en aquells 
àmbits amb problemes d’integració social 
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Junta Grup Cavall Bernat 
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Junta directiva Grup Cavall Bernat 

President 

Sr. Josep Massana 

77098919K 

Vicepresident I 

Josep Sicart i Tauler 

Vicepresident II 

Francesc Sanahuja i Toledano 

38534297M 

Vicepresident III 

Jordi Merino 

President de la FEEC 

Secretari:                              
Ramon Izquierdo i Clemente 

Amadeu Ingles i Herrero 

Toni Ruiz 

Xavi Sòcies 

 

Presidenta d’honor Sra. 
Montserrat Barbera i Cortés 
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Llistat junta grup Cavall 
Carrec Nom  Cognoms DNI Tel Adreça c/e 

President Josep  Massana i Massana 77098919K 667907463 j.massana.1959@gmail.com 

Presidenta d'Honor Montserrat Barberà i Cortes 39014390W 617402858 barberacortes.montse@gmail.com 

Vicepresident I Josep  Sicart i Tauler 36204801H 669321082 sicart.josep@gmail.com 

Vicepresident II Francesc Sanahuja i Toledano 38534297M 600452736 fsanahuja@telefonica.net 

Vicepresident III Jordi Merino i Urbano 45472102K 659088254 jordi.merino@feec.cat 

Secretari Ramon Izquierdo Clemente 37454576L 639240417 ramoniz@gmail.com 

Tressorer Sergi Garcia Periz 38522203D 934905606 sergigarcia@ono.com 

Vocal logistica Jordi Gassó i Niubo 35063662R 669868531 jordi@qdequads.cat 

Vocal comunicació Ricard Fernandez i Molinet 37283779C 660006610 ritchiefm@gmail.com 

Vocal Imatge idiseny Sergi Diez i Cervera 38077717K 660068005 Serdiez@gmail.com 

Vocal Imatge idiseny Francisco X. Socias Diaz 38791643G 618090646 xavisocias@gmail.com 

Vocal Vendes Amadeu Ingles i Herrero 38017677B 696652641 amadeucat@gmail.com 

Vocal logistica Xavier Amat i Almeyda 77314602X 616829537 Serraduramullada@gmail.com 

Vocal Juventut Ton Diaz Prieto Masana 48105631G 616140871 Tondipma@gmail.com 

Vocal Juventut Miquel Casas i Olivella 48101564P 634908957 mcasasoli@hotmail.com 

Vocal Joan  Mata Prat 46205171B 667790607 joanmataprat@gmail.com 

Relacions Catalunya sud Josep Enric  Castellnou 39876405V 669555044 aliverock@yahoo.com 

Vocal Imatge i Diseny Armand Ballart i Codo 46324858Y 935870142 armand.ballart@gmail.com 
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❏ GRUP CAVALL BERNAT 
• Pròxims passos a seguir des de la vessant d'organització 

• Creació junta Grup Cavall 
• Membres i composició 

• Estatuts Grup Cavall 
• Definits 

• Presentació a Justícia (fet) 
• Presentació a Esports (fet) 
• Protocol 
• Presentador amb guió de cada acte (Sergi Valdivieso) 
• Afegir música en els temps en blanc dels actes 
• Campionat d’escalada 40è aniversari Grup Cavall Bernat 
• Projecció simultàniament de pel·lícules d’alpinisme i escalda per dinamitzar 
• Convidar institucions 

• Representants de la Generalitat 
• Representants de la Diputació 
• Representants dels ajuntament 
• Representants de les empreses patrocinadores 

• Convidar alpinistes internacionals 
• Mapes en 3D 
• Speakers reconeguts (Sergi Valdivieso) 
• Sorteig de material 
• Persona centralització de informació.   

• Trucades, preus, objectes, etcètera. 
. 
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Per ser membre del Grup  

SOL-LICITUD D’INSCRIPCIÓ AL GRUP CAVALL BERNAT 
REQUISITS: 
•Especificar la via escalada assolida: 
........................................................................................................................ 
•Indicar la data d’ascensió i cordada si es amb grup: 
........................................................................................................................ 
•Afegir fotografia personal desenvolupant alguna activitat (10x15) 
•Dades personals: 
•Nom...............................................................................................  
•Cognoms....................................................................................... 
•Data de naixement....................................................................... 
•Adreça.......................................................................................... 
•Telèfon......................................................................................... 
•c/electrònic.................................................................................. 
•Entitat excursionista a la que pertanyeu.................................... 
......................................................................................................... 
•Comprovant d’ingrés de 10€ per sufragar les despeses de la medalla  
personalitzada al compte corrent de l’associació Cavall Bernat: 
ES15 2100 0865 1402 0036 4967  Caixa Pensions 
Enviar a l’adreça electrònica: grupcavallbernat2010@gmail.com 
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Finalitats/activitats del grup 

• Incorporar a tots aquells alpinistes i escaladors que al llarg de la seva 
vida han assolit per alguna de les seves vies el Cavall Bernat. 

• Organitzar trobades per intercanvi d'experiències. 

• Incorporar dones escaladores 

• Organitzar conferencies amb escaladors de casa nostre i 
internacionals. 

• Organització de competicions d’escalada pel jovent 

• Premi internacions 40 aniversari (Ciutat de Barcelona) 

• Promocionar les diferents àrees d’escalada de forma adient. 

• Mapes, llibres, etc. 

• Passi de pel·lícules de les grans activitats alpinístiques. 

• 12 Hores d’escalada al Cavall Bernat amb motiu dels 40 anys de la 
fundació al mes d’octubre. 

 
 

9 



Objectius Qualitatius 2019 
• Estructurar una junta directiva amb les següents finalitats: 

• Convocar una assemblea de membres per aprovar amb votació la junta directiva i en 
extraordinària aprovar els estatuts definint les seves característiques i finalitats. 

• Establir un calendari de trobades 

• Joves escaladors 

• Dones escaladores 

• Etc. 

• Estructurar una base de dades amb tots el socis per tal de mantenir una comunicació 
àgil i fluida a fi de informar-los de les activitats a desenvolupar per part del grup i 
també fites assolides pels nostres membres. 

• Preparar conferencies amb membres del grup 

• Passi de pel·lícules amb les activitats dels nostres associats o escaladors 
internacionals que han passat pel cavall o Montserrat. 

• Traslladar el nostre projectes a totes les vegueries  

• Implicar a Institucions de Catalunya (Generalitat (esports) Ajuntaments, Diputacions, 
Escoles, Instituts, Universitat) doncs en aquest àmbits existeixen escaladors de nivell 

• Implicar empreses de material d’escalada (cordes, arnesos, cascos, etc) per tal de 
que utilitzin la nostra associació per donar a conèixer el seus productes. 

• Implicar a gimnasos, rocòdroms etc. 
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PRODUCCIÓ DELS HISTORIALS 
DEL NOSTRE COLECTIU 

D’ESCALADORS   

• De la ma del especialista en escalada glaciacista Joan 
Quintana, pensem desenvolupar el projecte de recollir la 
vida de les nostres principals figueres de l’escalada a 
Catalunya a traves de la Productora PIXPEAK. 

• Es tracta de fer un recull històric del mon de l’escalada tant en la 
versió de roca (Grup Cavall Bernat) com dels millors especialistes 
en Glaç. 

• L’espectacularitat del projecte (Vida, Imatges i Indrets) donaran 
com a resultat un recull històric inigualable.   
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Productes de merchandesing 
2019-2020 

• Mosquetons automàtics 

• Buff (2 tipus) dibuixos  

• Samarretes coto dibuixos 

• Insígnies a Cavallers honorífics 

• Tendal Carpa (Grup Cavall) 

• Veles presentació Grup Cavall 

• Mapes 3D 



Objectius quantitatius 

• Incrementar el nombre de escaladors que han assolit el 
cavall i actualitzar el registre en l’actualitat 1.300 

• Incrementar el nombre de patrocinadors del món de 
l’empresa privada 

• Incrementar el nombre de patrocinadors institucionals 

• Col·laborar amb les institucions per la millora en la practica 
esportiva de l’escalada i alpinisme. 

• Augmentar el cash del grup per tal de finançar activitats 
esportiu/cultural. 
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TROBADA 12 HORES D’ESCALADA 
AL PEDRAFORCA 

• Organitzar una trobada anual de 
cavallistes al massís del Pedraforca 

• Objectiu: 

• 12 hores ininterrompudes 
d’escalada al Pedraforca 

• Trobada i dinar d’escaladors  

• Pedraforca i refugi 



❏ GRUP CAVALL BERNAT 
• Inserció logos institucionals en totes les eines de difusió. 

• Inserció del logo del Grup en totes les xarxes socials on es faci difusió. 

• Control dels mitjans que han fet difusió i fer recull pels patrocinadors i 
espònsors. 

• Estructura de la junta 

• President  

• 3 vicepresidents 

• 1 tresorer  

• 1 Secretari 

• 5 vocals (1 per àmbit) 

• Vocals representants de territori 

• Èmfasi en els temes de comunicació. (Veure pagina Comunicació) 

• Xarxes (Web, Facebook, Instagram, Tweter, etc. 

• Analitzar repercussió de la Web de la FEEC 

• Temes a treballar per l'edició 2019-2020 

• Concretar amb Monistrol la ubicació per actes del Grup 

• Ubicació oficial a la seu de la FEEC 

• Parlar amb Diputació i Ajuntament de Barcelona (1 cop cada 5 anys) 15 



Relació de 20 Cavalls a assolir 
per obtenir el diploma de Gran Cavaller   

• 1.CB de Montserrat 

• 2.Cavall dels Brucs 

• 3.CB de Sant Llorenç 

• 4.CB de la Vall 

• 5.CB de Garbet 

• 6.CB del cap de Sant Sebastià 

• 7.CB de Platja d'Aro 

• 8.CB de Lloret 

• 9.CB de Llavaria 

• 10.CB de Bitem 

 

• 11.CB de Corbera 

• 12.CB de Forna 

• 13.CB de Mariola 

• 14.Es Cavall de Banyalbufar 

• 15.Penyal Bernat de s'Illeta 

• 16.Penyal Bernat des Joncar 

• 17.Penyal Bernat de sa Calobra 

• 18.CB de Caimari 

• 19.Serra del Cavall Bernat de Pollença 

• 20.Cap Bernat d'Eivissa 
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COMUNICACIÓ  

• Dos aspecte cabdals en el desenvolupament del grup: 

• Guanyar notorietat per arribar als mitjans de comunicació i així a tot el 
col·lectiu escalador. 

• Arribar al públic objectiu com a complement amb els mitjans de 
comunicació: 

• Pagina web de la FEEC (Veure projecció de l’esdeveniment Pre i Post) 

• Facebook  

• Twitter 

• Instagram 

• Youtube 

• Google 
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Properes activitats maig - desembre 

• Tasques a desenvolupar: 

• Concretar espai de reunions a la seu de la FEEC. 

• Incorporació al Grup de dones escaladores  

• Preparar estada Sr. Chris Bonington i altres 

• Pel·lícules de muntanya, escalada i altres  

• Presentar documentació a Justícia i esports 

• Pagina web i resta xarxes. 

• Desenvolupament dels mosquetons automàtics pel 
grup Cavall Bernat (Promocionals) 

• Desenvolupament dels Buff personalitzats Grup 
Cavall Bernat. 
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REPORTATGE TROBADA AMB EL 
PARA ABAD JOSEP SOLE DE 

MONTSERRAT 
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TROBADA AMB ELS CAVALLERS  
2018 
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https://photos.app.goo.gl/2wmEhOiRyKc1o5hB2 



IMATGES RECEPCIÓ PARE ABAD 
JOSEP SOLE 
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RESUM TROBADA 31 març 2019 
• El resultat de la trobada d’enguany es pot considerar com a òptim tenint 

en compte les novetats introduïdes com: 

• La incorporació d’un locutor (Sergi Valdivieso). 

• Implicació de les institucions com Fundació Catalana de l’Esport, Esports de la 
Generalitat, Diputació de Barcelona (Esports) 

• Material promocional  

• Equip audiovisual  

• Passis de pel·lícules dels guardonats  

• Grup de Sardanistes 

• Record per els patrocinadors  

• Incorporar com a patrocinadors a Fundació Catalana de l’Esport, Diputació i 
Esports de la generalitat.  

• Temes a incloure (PROPOSTES): 

• Photocool per reportatge dels nous Cavallers (ens permetria fer un arxiu 
fotogràfic de qualitat. (Per web i vendre posteriorment) 

• Banderoles amb el Cavall Bernat i dels patrocinadors (Fundació, etc.) 

• Pagina web pròpia per afegir historial dels cavallistes, arxiu fotogràfic dels 
individus de totes les seves activitats i la possibilitat d’afegir baners i cobrar per la 
propaganda.  
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Reportatge Gràfic 
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VISIÓ GENERAL 
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ENTREGA DE RECONEIXAMENTS 
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PRESENTACIÓ 
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DINAR DE GERMANOR 
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CAVALLISTES 
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Gestió de comunicació 
per el Grup Cavall 

Bernat 
2018-2019 



Proposta per part 
dels membres de 

JUNTA 

Esborrall de 
proposta 

comunicació a 
JUNTA per 

coneixement i 
difusió posterior 
un cop donat el 

v.p. 

Lectura i esmenes 
dels membres de 
junta per millorar 

la proposta 

Desenvolupament 
de comunicació 

interna  

Comunicat de 
Premsa amb les 

dades mes 
importants per la 
difusió general de 

l’activitat. 

MISATGE FINAL 
PEL PUBLIC 
OBJECTIU I 
SOCIETAT 

ESQUEMA DE TREBALL EN LA 
COMUNICACIÓ  



Públic objectiu 

•Escaladors i alpinistes 
d’arreu  

Implicació de les 
institucions i 
ampliar ventall de 
patrocinadors 
Futurs Cavallistes i 
simpatitzants. 

Entitats 
simpatitzans 

• COMUNICACIÓ 

• Xarxes: 

• Pagina web en desenvolupament 
https://www.feec.cat/activitats/activitats-socials/grup-cavall-
bernat/ 

• c/e grupcavallbernat2010@gmail.com 

 

• Alta en: 

• FACEBOOK (GRUP CAVALL BERNAT) 

• GOOGLE 

• TWITTER 

• YOUTUBE 

• INSTAGRAM 

• VIMEO 

Trobades amb especialistes dels diferents àmbits  

 Establir calendari i lloc de trobada 
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• Secretaria general de l’esport 

• Àrea d’esports de la diputació de Barcelona 

• Ajuntament de Barcelona 

• Federació (FEEC) 

• > 450 Clubs 

• >40.000 federats 

• > 80.000 Associats a les diferents entitats 

• > 100 Clubs privats d’escalada 

• >500.000 practicants d’esports de muntanya 
 

F. Sanahuja 

Quantificació de mínims 



 

• Escaladors de clubs 

• Alpinistes de nivell que hagin fet el Cavall 

• Joves que facin escalada en rocòdroms 

• Escaladors veterans que hagin fet el Cavall  

• Escaladors que hagin fet el Cavall de Montserrat i tinguin 
interès en fer la resta de Cavalls  

• Edat:  entre 15 i 80 anys 

• Nivell econòmic: mig alt 

• Formació: estudis mitjans-superiors 

 

 F. Sanahuja 

Perfil del usuari del Grup Cavall 
Bernat 



• Acord amb la SGE per rebre ajuts de patrocini. 

• Difusió en xarxes per part del mon excursionista. 

• Difusió en xarxes de l'àrea d’esports de l’Ajuntament de Barcelona 

• Difusió en xarxes de F. Sanahuja ( 4.000 seguidors) Facebook, Twetter i Linkedin. 

• Difusió en Xarxes del periodista Sr. Victor Riverola (24.000 seguidors). 

• Inserció en pagina de la Foto periodista Sra. Montserrat Carreño 

• Tramesa a 280 periodistes de l’àmbit social i esportiu de les diferents notes de 
premsa sobre les nostres activitats 

• Tramesa a 50 vips de l’àmbit de l’esport. 

• Trames a 20 periodistes de TV3 i Catalunya Radio. 

• Màxima implicació dels membres de JUNTA DIRECTIVA en tasques concretes   
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Activitats per la millora del nostre Grup 



 

• Donat que no disposem d’una eina que ens permeti tenir un 
feed back (tenir retorn) de les gestions realitzades, estem 
supeditats a la resposta presencial durant els actes que 
convoquem. 

• Òbviament es necessari que el back-office (SECRETARIA) de 
GCB doni respostes a aquesta tasca  

F. Sanahuja 

Resultats: 



• GRUP CAVALL BERNAT  

• Rambla, 42  Ppal. 1ª 

• 08002-BARCELONA 

• TEL; +34+667907463 (Sr. Josep Massana) 

• NIF:G67304295 

• C7e grupcavallbernat2010@gmail.com 

• www.feec.cat/activitats/activitats-socials/grup-cavall-bernat/ 

 

 

 

 

 

DADES DE L’ASSOCIACIÓ 
ESPORTIVA GRUP CAVALL 

BERNAT 
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