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COMUNICAT DE LA FEMECV 
DAVANT EL CORONAVIRUS  - COVID-19 

 
 

A València a 11 de març de 2020 
 
 
 

La Federació d’Esports de Muntanya y Escalada de la Comunitat 
Valenciana, ateses les recomanacions i directrius en relació al Corona Virus  
COVID-19 del  Ministeri de Sanitat, de l'OMS , del Consell Superior d'Esports i 
de la Generalitat Valenciana, i vista la situació de risc per a la salut de la població 
i dels esportistes, vol manifestar el següent: 
 
 

1.- Que amb l'objectiu de previndre i evitar majors contagis del 
coronavirus, aplicant el principi de precaució, se suspenen “sine die” les 
competicions i esdeveniments esportius que té previst realitzar la 
FEMECV els pròxims 30 dies. Ens coordinarem amb els Clubs 
organitzadors i Ajuntaments per a buscar dates alternatives factibles, 
sempre sota les recomanacions que dicte el Ministeri de Sanitat i la 
Generalitat. S'intentarà – en funció de com evolucione la situació – 
reubicar les proves i esdeveniments preferentment el quart trimestre de 
2020. 
 

Les proves i esdeveniments afectats i que queden suspeses 
temporalment són les següents: 
 

 Campionat Vertical Carrera per Muntanya, a Tibi (14 març). 
 Dia del Senderista, a Villena (15 març). 
 I Jornades de Seguretat i Salut, a Montanejos (27 i 28 març). 
 2n Prova d'escalada en Bloc, en Callosa Segura (4 abril). 
 Campionat Km Vertical Carrera per Muntanya, a Finestrat (4 

abril). 
 
 
2.- Que en relació a les competicions nacionals i internacionals estarem 
al que establisca i determine el Govern d'Espanya i ens comunique la 
FEDME i el Consell Superior d'Esports, quant a mesures preventives o 
d'anul·lació temporal de competicions i concentracions de tecnificats. 
 
 
3.- Que s'aconsella als Clubs i Seccions de Muntanya  de la FEMECV que 
seguisquen les recomanacions del Ministeri de Sanitat per a evitar 
contagis, havent de restringir al màxim o anul·lar, si es considera oportú, 
les activitats a la muntanya,  esdeveniments socials o culturals i 
competicions on es concentren grups nombrosos d'esportistes. 
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4.- Que des de l'Escola Valenciana d'Alta Muntanya (EVAM), s'informa a 
tots els alumnes del Centre de Formació Autoritzat FEMECV que totes 
les classes lectives de tècnics esportius durant els mesos de Març i Abril 
poden ser ajornades segons l'evolució de la situació de preemergència 
pel coronavirus que estem passant. De la mateixa manera podran ser 
ajornats, o anul·lats, els cursos de formació contínua, d'esportistes i de 
monitors, segons l'escenari abans citat. Si es produïra l'ajornament de 
classes o cursos, no es resoldran noves dates fins que les autoritats 
sanitàries pertinents decidisquen que és possible tornar a la normalitat 
social. 
 
5.- Que des de la FEMECV es vol transmetre al federat/a esportista que 
realitze les seues activitats a la muntanya en aquests moments amb 
responsabilitat, seguint les recomanacions sanitàries i de prevenció del 
Ministeri de Sanitat, procurant reduir al màxim les seues eixides i 
concentracions amb altres persones durant les pròximes setmanes.  
 
 
Estem segurs que entre tots, federacions, clubs, tècnics/ques i esportistes 

ajudarem a evitar una major expansió del coronavirus, exercint la 
corresponsabilitat ciutadana que ens demanen les administracions públiques, en 
moments difícils per a tota la societat espanyola i valenciana. 
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