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COMUNICAT DE LA FEMECV 

EN RELACIÓ A LES ACTIVITATS PERMESES  
PEL GOVERN D'ESPANYA EN FASE 1 

 
 

La FEMECV demana el desconfinamiento de les activitats d'esports de 
muntanya en el medi natural. 
 
Les fases que decrete el Govern d'Espanya sobre els esports en la 
naturalesa ha de comptar amb el consens i participació de les 
federacions esportives que vetlen per la seguretat dels seus esportistes i 
clubs. 

 
 

La Federació d'Esports de Muntanya i Escalada de la Comunitat Valenciana 
(FEMECV), vol realitzar aquesta declaració davant l'actual situació d'indefinició i 
falta de justificació per part del Govern d'Espanya i del Consell Superior d'Esports 
(CSD), a l'hora de recollir les demandes i peticions de les seues 18.000 federats/as 
i més de 400 clubs de Castelló, València i Alacant, que reclamem que en la 
situació actual de desescalada, es permeta realitzar diferents activitats esportives 
en zones de muntanya de forma ordenada, segura i sostenible. 
 
 

Des de la FEMECV, entenem la dificultat que implica gestionar la situació de 
crisi sanitària i ens hem compromés, des del primer moment, a informar i 
respectar les normes proposades pel Govern d'Espanya, com a comandament únic 
després de l'estat d'alarma, i així ho demostren els diferents comunicats que hem 
anat publicant en la nostra web www.femecv.com . Volem remarcar que entenem 
i contemplem sempre que la salut de els/as ciutadans/as ha de ser la prioritat 
en aquests moments de crisi sanitària. 
 

La FEMECV ha estat, des de l'inici de l'estat d'alarma decretat pel Govern 
d'Espanya, en contínua comunicació amb les institucions i administracions 
públiques autonòmiques per a demanar explicacions, proposar millores a la 
normativa i planificar aquestes noves mesures de forma consensuada i comptant 
amb l'assessorament de les persones expertes en esports de muntanya. 
 
 

Aquesta comunicació s'ha instrumentat tant mitjançant les reunions de 
Presidents de Federacions Esportives de la CV amb CONFEDECOM, així com a 
través de reunions i intercanvi d'opinions amb la Direcció General d'Esports de 
la Generalitat Valenciana, el Director General de la qual ens ha transmés sempre 
que les nostres reivindicacions legitimes eren, al seu torn, reexpedides al Govern 
d'Espanya i al CSD, òrgan superior del qual depén la Federación Española de 
Deportes de Montaña y Escalada (FEDME) i, per tant, les federacions 
autonòmiques de muntanyisme. 
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Així mateix, hem presentat a la FEDME, al costat dels presidents de les 

federacions autonòmiques d'esports de muntanya, queixes i propostes 
constructives basades en les quals ens han transmés els nostres clubs i 
esportistes, perquè foren traslladades immediatament al CSD, a Asociación del 
Deporte Español (ADESP) i  al Ministeri de Sanitat, en matèria d'activitats 
esportives en muntanya, reobertura de rocòdroms, mesures de seguretat per a 
eixir a la muntanya, etc. S'ha anat avançant a poc a poc i, fruit d'aquestes 
gestions, adjuntem la carta que el President de la FEDME ha enviat 
recentment a la Presidenta del CSD, on especialment demana un canvi i major 
flexibilitat en dues matèries: 
 
 

 Sol·licitar que es permeta als nostres/as federats/as entrenar-se en 
el límit de la província i sense límit d'horari. 

 
 Que puguen realitzar activitats amb un grup màxim de 10 persones, 

no sols les activitats de turisme actiu, sinó també les activitats 
socials dels clubs que conformen el teixit associatiu de les 
federacions. 

 
 
Inexplicablement, hui dia, seguim sense tindre respostes clares que ens 

facen eixir de la incertesa i, sobretot, d'algunes contradiccions injustificades 
que hem constatat en diferents normes publicades en el BOE, especialment 
durant la fase 1 de la desescalada. 
 

Després de comprovar algunes de les condicions proposades per a la 
desescalada en fase 1, i verificada la poca empatia i nul·la resposta obtinguda a les 
preguntes i propostes fetes des de la FEMECV, i per altres federacions 
autonòmiques de muntanyisme, volem demanar, de nou, que es replantegen 
alguns dels casos concrets en activitats de muntanya. Entenem i reclamem que 
els federats i federades haurien de poder realitzar les seues activitats dins 
d'aquesta àrea sanitària, en cas d'estar en la fase 1 d'aquesta desescalada o 
posteriors, sense cap mena de limitació quant a mobilitat i llibertat de 
circulació. 
 

A més, hem vist que la reglamentació que contempla l'obertura 
d'instal·lacions esportives a l'aire lliure no s'ajusta tampoc a la pràctica dels 
esports de muntanya, ja que molts/as dels nostres/as federats/as necessiten 
poder fer-ho en parets naturals, barrancs o en senderes de muntanya que, 
malgrat estar recollits com una instal·lació esportiva (en el cas de les senderes 
homologades de la nostra comunitat autònoma, a més, ho són per la Generalitat 
Valenciana), queden fora del seu àmbit d'aplicació pel fet de no estar dins d'un 
recinte, com especifica l'Ordre Ministerial SND/399/2020, de 9 de maig (BOE núm. 
130 de 9 de maig). Per aquest motiu, els federats i les federades valencians/as no 
tenim accés a les zones de muntanya, si aquestes es troben fora del nostre 
municipi. 
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Som molt conscients de la gran dificultat que suposa la regulació de les 

diferents fases de desescalada, i ens fem càrrec que cada esport i cada disciplina 
té les seues reglamentacions i característiques pròpies a tindre en compte. No 
obstant això, no podem comprendre que es permeten reunions de fins a 10 
persones en espais tancats o trobades en terrasses a l'aire lliure, en ciutats o 
pobles, i no es consideren els interessos dels federats i les federades i dels 
clubs associats, per a poder realitzar activitats en grups reduïts per a 
pràctiques com l'escalada, la marxa nòrdica, o el senderisme, entre altres 
activitats esportives de muntanya. 
 

Aquest perjudici afecta a un gran sector de la població espanyola, ja que 
la nostra federació esportiva és la tercera en l'àmbit estatal, quant a número de 
federats/as i de practicants. 
 

Sens dubte, totes les activitats en muntanya hauran de complir les 
condicions d'higiene per a la prevenció del Covid-19, inclosa la limitació de la 
grandària dels grups, així com aquelles condicions que puguen acordar-se, però 
s'ha de potenciar i donar suport a la pràctica dels esports de muntanya entre els 
nostres/as federats i federades. 
 

D'altra banda, també demanem als nostres/as federats/as i a altres/as 
practicants dels esports en la naturalesa, que tinguem una mica més de 
paciència, que complim les normes vigents tal com les interpreten les autoritats 
dins de l'exercici de les seues funcions, que continuem entrenant de manera 
segura i tutoritzada, mantenint i garantint el dret constitucional de gaudir del 
medi ambient i de l'esport, amb totes les tuteles i limitacions que siguen 
necessàries. 
 

La FEMECV continuarà treballant per una desescalada controlada i amb 
totes les mesures sanitàries i socials que afavorisquen el retorn a una nova  
normalitat. Volem destacar que estem disposats a treballar com hem fet fins ara, 
amb tots els agents implicats per a consensuar  i elaborar  les millors fórmules 
possibles, des del respecte als nostres valors, per a poder tornar a gaudir de la 
muntanya, sempre regits pel sentit comú, el consens i la participació de les 
federacions esportives en la presa de decisions. 
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