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CONCESSIÓ AJUDES CULTURALS FEMECV 2019 

ENTITAT ACTIVITATS IMPORT AJUDA 

1 

CENTRE 
EXCURSIONISTA  
DE CASTELLÓ 

 

 
• Excursions culturals, defensa de la 

llengua, coneixement del territori: 
• 7a  Pujada  de la Flama  al  Tossal  dels  

tres  reis.  50a Renovació de la Flama de 
la Llengua a Montserrat. 

• Excursions  visites  patrimonials  a 
Vilafranca, Cabanes, Montanejos, 
Llucena, Cinctorres i Vilavella. 

• Rogació de Vallibona a Peña Roja de 
Tastavins 

• Camins  de l'exili.    Commemoració  del  
80  aniversari  de l'exili 

• Excursió   solidària   amb   col·laboració  
amb Amnistia Internacional. 

• Xarrades: 
o El teu benestar si importa. 

Autocuras.. 
o Castelló de la Plana al  vent  del  

món.  Exili,  història  i cultura. 
o Les bases culturals d'Àsia Oriental 

La Via Augusta 
o Campaña de conservació de 

reserves marines. Projecte Mars 
circulares 

o El riu Millars, aspectes geològics al 
voltant de Montanejos. 

500,00 € 

2 
CLUB ESPORTIU 
XAFA ROQUES - 
FORCALL 

• Reconeixement, recuperació, 
catalogació marcatge i usos de 
camina'ns tradicionals a Forcall. 
Xarrada  al voltant d'eixides al  medi 
natural,   amb  la col·laboració del Club 
Vela de Morella 

• Exposició  de fotografies de patrimoni 
vistes durant  les caminades o les 
eixides 

• Publicació de mapes excursionistes  
per a potenciar  el  coneixement  
del terme de Forcall caminades  
culturals. Tindrà  com a eix  
principal fer esports  a la  muntanya 
(senderisme). Camins històrics i 
patrimoni arquitectònic.  Li 
donarem  un variant cultural 
(caminant per corriols històrics: 
assagadors, camins veïnals i uns 
altres de menor categoria) fixant-
nos en el patrimoni (ermites, 
“peirons”, pedra en sec, jaciments 
arqueològics, masos, fonts...) 

500,00 € 
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3 

SOCIETAT 
EXCURSIONISTA  
DE VALÈNCIA  
GUAITA 

• Sev – cultura. Exposicions 2019. Dos 
concursos de fotografia al voltant de la 
natura i l'activitat excursionista. Es 
realitzaran tallers formatius per al públic 
en general al voltant del contingut de les 
obres presentades. Exposició amb les 
obres seleccionades. 

450,00 € 

4 

CLUB 
EXCURSIONISTA 
XAFANT TALONS 
VINALESA 

• “La manxol a peu”, un projecte cultural 
saludable. Rutes: Parc natural del riu 
Túria, Ruta Machadiana, Camins d'aigua, 
Nocturna a la Calderona, patrimoni dels 
pobles, L'horta un espai únic, camins del 
Carraixet, la devesa del Saler 

350,00 € 

5 
GRUP 
EXCURSIONISTA 
RATOT -ALCOI 

• Activitats del 50 aniversari 
 

350,00 € 

6 
CENTRE 
EXCURSIONISTA  
DE PEDREGUER 

• 1es Jornades de muntanya i patrimoni 
de la Marina Alta. Xarrada al voltant de 
l'art rupestre a la Marina Alta i excursió 
visita a les pintures rupestres del 
santuari de Petrarcos. 

350,00 € 

7 

CLUB 
EXCURSIONISTA 
D’ATZENETA 
D’ALBAIDA – 
AMICS DEL 
BENICADELL 

• Xarrada i presentació del llibre les 
“Caves de Mariola, a càrrec del seu 
autor Pascual Boira. Ruta didàctica de 
les caves i funcionalitat. 

350,00 € 

8 
CENTRE 
EXCURSIONISTA 
D’ONTINYENT 

• Cicle d'excursions meravelles de Diana. 
Homenatge a Joan Pellicer, recorrent 
els nou itineraris descrits en el mateix 
llibre. L'estret de les aigües, el cim i 
nevera del Benicadell, el Montgó, la 
penya Foradada i la bassa de 
Benirrama, font del Condoig de la 
Margarida, Serra Mariola, ruta de la neu 
i arbres gegants, penya Forata a la serra 
Aitana, les agulles de la Serrella. 

300,00 € 

9 
CENTRE 
EXCURSIONISTA  
DE MONTESA 

• Conéixer, respectar i mantindre la 
natura. Excursió didàctica al voltant del 
castell de Montesa i zona d'escalada la 
Mola amb alumnes i familiars de 
l'escola infantil d'escalada. 

• 3. º premi de fotografia de muntanya 
memorial José a. Tortosa 10° aniversari 

300,00 € 

10 
CLUB INTEGRAL 
DE MUNTANYA  
DE VALÈNCIA 

• CIM25LLIBRES. Adquisició d'una 
selecció de 25 llibres de muntanya per 
al 25e aniversari del cim (1994-2019) 
per a compartir entre lectors. Es 
convocaran quatre trobades/tertúlies 
per a comentar entre els lectors alguns 
dels llibres seleccionats 

300,00 € 

 

http://www.femecv.com/
mailto:femecv@femecv.com


 
 

Seu Elx.- Apartat correus 3 · C/ Marià Luiña, nº9 03201 · Elx (Alacant) · Telefon: 965 439 747 · Mòbil: 669 788 372 
Oficina Técnica.-Edifici Trade Center · C/ Professor Beltràn Bàguena, 4 · Oficina 310 ·  46009 · València · Telefon: 963 571 822 · Mòbil: 649 436 689 

www.femecv.com femecv@femecv.com 

 
 

 

11 
CLUB ATLETISMO 
MARATHON 
CREVILENT 

• Ruta i visita guiada a la Penya Negra, 
Herna ciutat prehistòrica, coneixent el 
passats i la història de la Serra de 
Crevillent, zona costanera i marjals. 

300,00 € 

12 

CLUB D’ESPORTS  
DE MUNTAYA I 
ESCALADA  
ROTIPET 

• MENDI TOUR Canet d'en Berenguer 
2019, versió itinerant de Bilbao Mendi 
Fim festival,  i conferència i projecció a 
càrrec dels germans Pou. 

300,00 € 

13 

CLUB DE 
ESCALADA Y 
MONTAÑISMO  
DE BENIDORM 

• Cicle de cinema i documental al voltant 
del medi natural: la muntanya i 
l'alpinisme. 

200,00 € 

14 
CLUB  
SENDERISMO 
EVEREST - ELX 

• Coneixement de “l’hort de baix”, espai 
natural de la Ciutat d'Elx, spring party / 
activitats lúdic esportives cultural per a 
xiquets i xiquetes. 

150,00 € 

15 

CENTRO 
EXCURSIONISTA  
DE CALLOSA DE 
SEGURA 

• Festa tradicional pujada “farolico” a la 
serra de Callosa de Segura 

150,00 € 

16 

CLUB DE 
ESCALADA 
ALICANTE  
VERTICAL 

• Futurs escaladors, xarrada formativa 
per a fomentar l'esport d'escalada 
infantil les dones en l'escalada. Curs de 
fotografia, xarrada en suport de la 
igualtat en l'àmbit de l'esport de 
l'esport de l'escalada. 

150,00 € 
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