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Estimats Clubs, federats i federades:  
 
 

En la desescalada del Pla de transició cap a la nova normalitat que estem vivint, 
són molts els col·lectius i les realitats que necessitaran un suport explícit perquè 
recuperen la seua activitat social i econòmica.  
 

Des de la FEMECV, hem promogut una campanya de suport a les zones rurals, 
que s'ha plasmat en un comunicat conjunt amb la FEDME i les Federacions 
Autonòmiques de Muntanya. En aquest document, es posa de manifest la importància 
que aquests territoris de muntanya i poblacions, així com el de les empreses que 
treballen en elles, en les activitats que el nostre col·lectiu realitza a les muntanyes 
(albergs, botigues de productes locals, restaurants, empreses de turisme actiu, 
transports…). 
 

Però la nostra federació va més enllà i està desenvolupant una estratègia més 
àmplia, de la que us anirem informant. La primera acció que es durà a terme és 
l'edició d'un vídeo promocional que servirà per a llançar el missatge de suport a les 
zones rurals de la C.V. 
 

I en aquesta campanya necessitem la vostra participació activa, que 
col·laboreu enviant fotografies de qualitat que facen referència a aquests conceptes: 
muntanya, territori, pobles paisatges, senda, habitant, rural, esport, camí, cim, refugi, 
pas, vessant, vida aigua, alba, equip, solidaritat, ascensió, horitzó, Gent, naturalesa, acció, 
comunitat valenciana, sostenibilitat…  
 

Les fotografies hauran d'enviar-se en format digital. S'aconsella un pes mínim 
de 3 megaoctet), i una grandària de 30 x 20 cm a 300 ppp en format JPG. Cada imatge o 
fitxer anirà identificada per un títol i el vostre nom complet.  
 

L'enviament es realitzarà preferiblement a través d'una eina per a enviar o 
compartir arxius grans (Wetransfer o similar) o directament al correu electrònic 
comunicacion@femecv.com (tenint en compte la grandària dels arxius).  
 

El termini de recepció de les fotografies serà del 28 de maig al 4 de juny.  Una 
vegada rebudes, un grup d'experts les seleccionaran (segons criteris de qualitat i 
d'adequació al muntatge final). Les persones propietàries de les fotografies que 
entren en la selecció rebran un regal i hauran de signar una cessió d'imatge (no sols 
per al vídeo, sinó per a qualsevol altre ús que puga fer la federació en les seues 
comunicacions). Les fotografies que rebem poden ser transformades en pro de l'art final.  
 

La vostra participació és important, una oportunitat de ser solidaris amb els 
pobles de muntanya de Castelló, València i Alacant, així com amb els habitants i les 
petites empreses i autònoms que ajuden al fet que nosaltres gaudim amb millor 
serveis a les muntanyes. 

 
València, a 27 de maig de 2020 

http://www.femecv.com/
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