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DATA.  

Dissabte 5 octubre 2019 

 

LLOC.  

Centre d'Interpretació del Parc Natural de Penyagolosa (Sant Joan -Vistabella) 

Aquestes Jornades són un fòrum intern entre la Federació d'Esports de  

Muntanya de la CV i la Conselleria de Medi Ambient  de la Generalitat Valenciana 

per a analitzar, reflexionar i treballar en accions per a la recuperació i posada en 

valor de camins tradicionals en l'àmbit rural i dels ENP de la CV. 

 

OBJETIUS. 

 Conéixer experiències a Espanya i  especialment en la CV de 

recuperació de camins tradicionals de muntanya en zones rurals i la 

seua posada en valor com a recursos ecoturístics sostenibles  

 Analitzar la situació dels camins tradicionals i històrics en zones de 

muntanya i Espais Naturals protegits, en relació a la catalogació i 

inventari dels camins dins de la xarxa viària municipal i supramunicipal 

 Conéixer treballs i estudis tècnics d'investigació de camins d'ús públic 

i tradicional realitzats a Espanya per experts (perits judicials de camins, 

consultores jurídiques i de territori…) 

 Fomentar entre les administracions locals, gestors de *ENP i 

institucions públiques de la Generalitat els treballs de recerca, 

catalogació i posada en valor de camins tradicionals per a potenciar el 

patrimoni viari pedestre i els recursos patrimonials culturals i naturals 

associats als camins 
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PROGRAMA PROVISIONAL DISSABTE 5 OCTUBRE 

 

9.30h  Recepció als participants i entrega documentació. 

10.00h. Presentació a càrrec de representants de la FEMECV i Conselleria 

d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició 

Ecològica 

10.15h - 11.15h. Els camins tradicionals de muntanya. 

Rafael López Monné, geògraf, autor de guies de camins tradicionals, 

professor a l'Escola de Turisme de la Universitat Rovira i Virgili i 

coautor del "Llibre dels camins" 

11.15h - 12.00h. Descans i refrigeri 

12.00h – 13.00h. Titularitat i defensa dels camins tradicionals de muntanya. 

Dictamen pericial i inventari  
Xavier Campillo, perit judicial de camins, consultor de camins i 

territori i coautor del "Llibre dels camins" 

13.00h – 14.00h. L'experiència d'inventari, catalogació i senyalització de camins 

en la CV.  
Carlos Ferris i Salva Blanco, tècnics de senderes FEDME-FEMECV i 

autors de guies de senderisme i patrimoni rural. 

14.15h – 16.15h.  Menjar  

Restaurant Mes de l’Alforí (a 5km de Sant Joan per carretera), prèvia 

reserva de 15 euros. 

16.30h  - 17.00h. Les senderes i vies pecuàries com a recurs patrimonial i ressò 

turístic en la CV i Europa.   
Antonio Vidal equipe d'investigació de la UCV sobre senderisme i 

esports de muntanya-Facultat Ciències activitat Física. 

17.00h – 18.00h. Taula redona: Experiències d'investigació, recuperació  i 

posada en valor de camins tradicionals  en el Parc Natural de Penyagolosa.  

Intervencions màximes de 15 a 20’ 

Modera: President del Parc Natural Penyagolosa 

Representant del Centre Excursionista de Castelló (entitat degana i 

promotora de senderes i rutes tradicionals des d'anys 50)  

Representant de l'UJI, Juan Antonio Esparza, autor de l'estudi 

“Camins de Penyagolosa” patrocinat per Diputació Castelló 

Jesús Bernat (autor tesi sobre toponímia de Vistabella i estudis de 

Penyagolosa),  
 

18.00h - 18.30h Clausura i  conclusions de les Jornades 
President FEMECV i representant Conselleria 
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CONDICIONES PARA INSCRIPCIÓN 

 

 En tractar-se d'unes Jornades internes entre la FEMECV i la Generalitat 
Valenciana, i disposar d'un espai limitat en Sala Centro Interpretació 
Parc Penyagolosa, es reservarà només per a Clubs de la FEMECV (una 
plaça per entitat esportiva), personal de la Junta Directiva i dels 
Comités tècnics de la  FEMECV, així com per al personal tècnic de Parcs 
Naturals de la CV i ajuntaments convidats i institucions convidades (un 
representant per cada) 

 
 El termini per a inscriure's els Clubs de la FEMECV i tècnics de Parcs 

Naturals és des del 19 de setembre al 3 d’octubre, prèvia reserva i 
admissió per part de la FEMECV al correu 
oficina.valencia@femecv.com.  Cal especificar si es reserva el menjar. 

 

 Caldrà especificar: nom, cognoms i DNI, així com si es reserva el menjar. 
 

 El cost de la inscripció és de 10 euros, que hauran d'abonar-se 
juntament amb el menjar (15 euros), en el compte de la FEMECV, una 
vegada confirmada l'admissió a les Jornades.  

 
 En cas de quedar places lliures, els federats i federades (esportistes i 

tècnics) de la FEMECV, podrien inscriure's previ pagament i admissió, i 
sempre abans del 3 d'octubre. 
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