
 
 

 

 

  



 
 

1.- AMB ENERGIES RENOVADES PEL CANVI: DE FEM FEDERACIÓ A SOM 

FEDERACIÓ. 
A la fi de 2018 ens presentem com “Fem federació, fem muntanya” un equip de federats 

amb l'objectiu de canviar, acostar i fer costat als clubs i federats, fomentar 

l'associacionisme i la comunicació, crear projectes de millora organitzativa, bones 

pràctiques i dinamitzar i donar transparència en la forma de gestió de la FEMECV. 

Ara quatre anys després, i després de 3 anys de pandèmia COVID-19, ens presentem de 

nou una junta directiva formada per 20 homes i dones que representen a esportistes, 

clubs, tècnics/ques i àrbitres, amb ganes de seguir amb les accions de renovació i 

desenvolupament de projectes tan necessària per a una Federació de 21.500 persones 

federades i 425 clubs. 

Hem treballat en aquests anys perquè el col·lectiu federat i els clubs senten la federació 

com una cosa pròpia i compartim tots uns objectius comuns.  

En aquesta nova legislatura, tots i totes “Som Federació”, amb reptes esportius i socials 

per a posar en marxa junts. 

 

2.- ENFORTIR EL CREIXEMENT DE LA FEDERACIÓ I CLUBS. 
La Federació ha passat de 17.000 federats fa 4 anys, als 21.500 i més de 425 clubs, per la 

qual cosa som la Federació autonòmica que més creix en llicències FEDME, i que ha 

apostat per una llicència d'àmbit autonòmic que ha servit per a introduir a persones en 

el món del senderisme i els esports no competitius. 

El nostre repte és continuar creixent en número de federats que tinguen la nostra 

llicència però que també participen activament en els projectes i activitats de les 

diferents àrees associatives i de competició. Un projecte que passa per treballar més en 

contacte amb els Clubs, que són el teixit associatiu de la federació i el principal motor 

dels projectes esportius. 

Continuarem treballant en la federació i en els clubs en tot el relacionat amb la 

Transparència que ens marca la Generalitat Valenciana, donant a conéixer a federades i 

federats la informació de tots la comptes, convenis i acords que s'aproven. Així com en 

el repartiment equitatiu de les ajudes a clubs, federats i federades, potenciant 

determinats sectors com el juvenil i les dones entre altres. 

 

3.- MILLORAR ELS SERVEIS I MAJOR SUPORT ALS CLUBS. 
Una federació que ha de continuar mantenint una bona situació econòmica, acompanyat 

de l'auditoria externa i mantenint els nivells de transparència que exigeix la Generalitat 

a les federacions esportives.  

Dins dels recursos econòmics i humans de la Federació, hem de continuar fent costat als 

clubs i persones federades, als nostres equips esportius de competició i a activitats no 

competitives (projectes esportius, culturals i ambientals), així com atenent col·lectius 

prioritaris en els clubs com a juvenils, famílies, dones i persones amb mobilitat reduïda. 



 
 
Donarem continuïtat a noves aplicacions tecnològiques per a facilitar tràmits federatius, 

un major ús i difusió de l'App, així com millores i posada en marxa de la nova web de la 

federació en imatge i facilitat de navegació. 

Seguirem amb la millora del servei al federat i clubs en la Seu de València i en les oficines 

d'Elx i Vila-real, i reforçar i ampliar els Convenis amb els ajuntaments de muntanya 

col·laboradors en la cessió d'instal·lacions esportives i municipals. 

 

4.- REFORÇAR LES ACTIVITATS ASSOCIATIVES, EL VOLUNTARIAT I EL 

SENDERISME. 
El nostre objectiu és secundar més les activitats dels nostres Clubs i les aliances amb 

altres Associacions amb interés en la muntanya i els esports en la natura: 

- Ampliant el nombre d'activitats relacionades amb el muntanyisme i 

senderisme, potenciant així jornades de cooperació interclubs, per a arribar a 

un major nombre de persones amants dels esports en la naturalesa i del 

territori. 

 

- Millorant la web de senders amb actualitzacions periòdiques, un major 

control de la qualitat de les senderes amb la Generalitat i promotors, així com 

un sistema de notificació d'incidències en els senders en mal estat. 

 

- Les activitats de senderisme i muntanyisme s'ampliaran a altres col·lectius, 

com a centres escolars, Scouts i altres entitats, així com la proposta és 

dinamitzar el voluntariat en els senders i altres projectes relacionats amb la 

muntanya. 

 

- Desenvolupar un voluntariat que estiga en el marc de la “Llei del voluntariat 

de la GV” per a promoure accions de tipus esportiu, ambiental i cultural. 

 

5.- EL REPTE DE LES COMPETICIONS: CAP A LA QUALITAT I IDENTITAT.  
Reforçar des de la direcció tècnica l'Àrea de competició, així com treballar en la millora 

de les tecnificacions i seleccions en les disciplines esportives de marxa nòrdica, escalada, 

carreres per muntanya, alpinisme i esquí de muntanya. 

Mantindre el nivell de cooperació amb la Fundació Trinidad Alfonso a nivell competitiu 

per a Esportistes d'elit i suport a centres escolars. 

Potenciar i consolidar la formació i qualificació de l'equip d'arbitratge FEMECV. 

Desenvolupar estructures de treball eficaços per a una millor gestió en les competicions 

esportives. Revisar sistema d'homologacions, apostar pels àrbitres ambientals, els 

segells de gestió ambiental en esdeveniments esportius i les bones pràctiques 

ambientals dels y de les esportistes. 



 
 

 

6.- LA FORMACIÓ, LA SALUT I LA SEGURETAT COM A BASE 

FONAMENTAL. 
Visibilitzar i potenciar el Centre autoritzat d'ensenyaments esportius de la FEMECV, 

TOSSAL, com a centre de referència de formació professional dels esports de muntanya 

en la CV. 

Atendre des de la EVAM a les noves necessitats formatives del col·lectiu esportista i 

Clubs, així com a les demandes de formació de les Vocalies i comités en relació a formació 

contínua i reciclatges. 

Revisar i supervisar els mètodes d'ensenyament i millorar la qualitat en la docència, 

seguint el Reglament de la EVAM. Secundant tant els cursos interns com la formació 

externa a altres col·lectius i entitats. 

Promoure i potenciar des de l'Àrea de seguretat i salut, els protocols per a sensibilització 

i la prevenció en la pràctica esportiva de les activitats de la Federació, dels clubs i 

esportistes.  

Incorporar la meteorologia en les activitats de muntanya a través de la formació i de les 

accions de comunicació, seguretat i prevenció.  

 

7.- LA XARXA DE SENDERS SOSTENIBLE, SEGURA I DE QUALITAT. 
Millorant els manuals tècnics d'homologació i els sistemes d'homologació i controls de 

qualitat amb la Generalitat valenciana. 

Reforçar a través de convenis la cooperació amb les Conselleries de Medi Ambient, 

esports, turisme i desenvolupament rural, així com amb les tres diputacions en matèria 

de manteniment, promoció i qualitat de la xarxa de senders. 

Seguiment del manteniment dels dos senders europeus GR7 i GR10 i creació de 

propostes de dinamització i control de la qualitat de cada sender en col·laboració amb 

institucions públiques. 

Incentivar plans d'ajuda als clubs i persones federades que desenvolupen activitats de 

senderisme i de recuperació del patrimoni cultural i natural associat als camins, així com 

a la toponímia excursionista. 

Desenvolupament dins del Pla d'Instal·lacions esportives de muntanya, un Pla Director 

de Senders de la CV, que establisca una ordenació i creixement sostenible i de qualitat 

que incloga: 

- Assessoria a projectes de senders i ordenació de xarxes de senders. 

- Actualització de l'inventari de senders homologats. 

- Potenciació de la qualitat dels senders en relació a seguretat, sostenibilitat i 

divulgació del patrimoni natural i cultural. 

- Crear marcs de col·laboració entre administracions públiques de la C.V. i la 

FEMECV per a potenciar el senderisme com a recurs de millora 

desenvolupament rural. 



 
 

8.- NOUS REPTES EN LA FORMACIÓ: EL REFUGI-ESCOLA DE 

PEÑAGOLOSA. 
Posada en marxa els programes de formació de les activitats per a federats/des i clubs 

en el Refugi-Escola, així com per a altres col·lectius (escolars, associacions, etc...) 

Desenvolupament d'una comissió de coordinació entre la Hospedería de Sant Joan, el 

Centre de Visitants del Parc Natural, l'Ajuntament de Vistabella i la Generalitat 

Valenciana, per a la gestió dels edificis i espais comuns.  

 

9.- EL DESENVOLUPAMENT DEL PLA D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES A 

LA MUNTANYA. 
Donar continuïtat al Pla d'Instal·lacions esportives de la FEMECV a mitjà i llarg termini 

buscant suports de les administracions públiques per a dotar de qualitat i seguretat a les 

instal·lacions en el medi natural (ferrades, vies d'escalada, barrancs, senders, refugis…). 

Seguir amb l'inventari d'instal·lacions esportives de la CV per a establir línies de qualitat, 

sostenibilitat i seguretat en cada equipament. 

Crear una formació específica per a l'equipament d'instal·lacions esportives a la 

muntanya, i mantindre acords amb administracions competents en la seguretat, 

emergències i protecció civil. 

 

10.- CAP A LA COMPATIBILITAT DELS ESPORTS MUNTANYA I LA 

NATURALESA. 
Treballar amb les administracions públiques gestores dels espais naturals de la CV 

(Generalitat, ajuntaments, etc..) en programes per a una major compatibilitat i consens 

entre la pràctica dels esports de muntanya i la conservació del mitjà.  

Proposar un conveni-marc de col·laboració amb la Conselleria de Medi Ambient. 

Enfortir el paper dels representants de la Federació i dels clubs en les juntes rectores 

dels parcs i paisatges per a tindre una participació més activa i eficaç en representació 

del col·lectiu. Desenvolupar grups de treball en les juntes per a regulació consensuada 

d'esports de muntanya 

Desenvolupar una línia de suport a clubs, federats i federades amb projectes ambientals 

i bones pràctiques sostenibles dels esports de muntanya, i implementar de manera 

transversal l'educació ambiental en el marc de la Federació. 

 

11.- ESPORT INCLUSIU: PER UNA MUNTANYA PER A TOTS/AS. 
Establir acords amb associacions de discapacitats per a generar activitats d'iniciació en 

els esports de muntanya adaptat i potenciar les activitats i rutes inclusives (joëlette, 

barra direccional, per a escalada, etc..) en les diferents àrees de la Federació. 



 
 

12.- UN COMPROMÍS AMB LA DONA EN ELS ESPORTS DE MUNTANYA. 
Desenvolupar a mitjà i llarg termini el Pla d'Igualtat de manera transversal amb resta de 

vocalies i àrees tècniques de la Federació. 

Coordinar les accions d'igualtat de la FEMECV amb els programes que desenvolupa l'àrea 

de dona i esport de la FEDME i les federacions autonòmiques. 

 

13.- LA JOVENTUT I LES FAMÍLIES: EL REPTE GENERACIONAL A 

POTENCIAR. 
Crear un Pla Integral de la Joventut i els esports de muntanya, que fomente l'entrada de 

xiquets/as i joves en les diferents disciplines esportives i activitats de la federació. 

Promoure accions conjuntes amb esport escolar i de base en els centres educatius, i amb 

les associacions Scouts per a una major participació d'aquests col·lectius en la Federació. 

 

14.- L'ESPORT PER A MAJORS: APOSTANT PER L'EXPERIÈNCIA. 
Crear una vocalia d'esports per a majors que desenvolupe activitats per a federats i 

federades veteranes en diferents àmbits (esportius, socials, ambientals…), a través de la 

formació i el compromís en projectes socials, esportius i ambientals. 

Fomentar projectes de voluntariat amb persones majors dels Clubs que ajuden al 

desenvolupament d'activitats i proves esportives. 

 

15.- EL COMPROMÍS AMB EL MEDI RURAL I LES POBLACIONS DE 

MUNTANYA. 
Promoure convenis i acords de col·laboració amb Ajuntaments, Generalitat i Diputacions 

en zones rurals que aposten pels esports de muntanya, generant beneficis locals a la 

població de manera sostenible i segura. 

 

16.- CAP A UNA MAJOR VISUALITZACIÓ I COMUNICACIÓ DE LA FEMECV. 
Desenvolupar en l'àrea de comunicació nous projectes amb major visibilitat al nostre 

col·lectiu tant internament com externa. 

Disposar d'uns programes de promoció dels nostres esports de muntanya a través de 

noves tecnologies, xarxes socials i acords amb mitjans de comunicació. 

Establir nous canals de comunicació més directes amb el col·lectiu federat i clubs, així 

com amb l'Assemblea perquè la informació siga més accessible per a totes i tots. 

 



 
 

17.- TREBALLAR EN NOUS PROJECTES INNOVADORS I D'INVESTIGACIÓ. 
Desenvolupar una àrea dedicada a la investigació dels esports de muntanya, a través d'un 

major coneixement de les nostres activitats en les diferents facetes i sinergies amb altres 

entitats R+D. 

Generar marcs de col·laboració amb la FEDME i altres Institucions autonòmiques per a la 

innovació i investigació dels nostres esports i el seu impacte econòmic i social. 

 

18.- DESCENS DE BARRANCS, LA NOSTRA DISCIPLINA EN AUGE. 
Fomentar la formació tècnica de la pràctica del Descens de Barrancs, a través d'una sèrie 

de xarrades informatives i de divulgació d’aquesta disciplina, en els clubs federats de les 

tres províncies.  

Dissenyar i assentar les bases per a la creació del projecte de l'Equip de Tecnificació de 

Barrancs de la Comunitat Valenciana. 

Continuar millorant l'eina “Infobarrancs” com un mitjà de comunicació àgil i eficaç 

informant de l'estat del cabal i les condicions de seguretat dels barrancs més practicats 

de la Comunitat Valenciana.  

 

19.- NOVA DISCIPLINA: ELS ESPORTS DE NEU, UN SECTOR A 

POTENCIAR. 
Creació d'un equip de tecnificació jove i una selecció d'esquí de muntanya en la FEMECV, 

comptant amb un programa esportiu anual en coordinació amb la FEDME. 

Potenciar les raquetes de neu i el snowrunning dins de la FEMECV per a disposar 

d'esportistes que competisquen en les proves FEDME. 

 

20.- ELS 60 ANYS DE LA FEDERACIÓ: UN PROJECTE COL·LECTIU AMB 

HISTÒRIA I PROJECCIÓ DE FUTUR. 
Celebrar un programa d'activitats, especialment amb el suport dels clubs històrics, 

entorn al 60 aniversari de la FEMECV.  

Divulgar la història del muntanyisme de la CV a través de publicacions, jornades i 

exposicions entre els federats, federades i clubs perquè coneguen el passat i els seus 

valors, que servisquen de referència per als reptes del futur. 


