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REUNIÓ DE PRESIDENTS 
DE CLUBS I S.M DE LA FEMECV  

 
 
A la at. Presidència Club i S.M 
 
El motiu d'aquesta carta és per a convidar-te a participar a la reunió anual de 
Presidents de Clubs i S.M de la FEMECV que tindrà lloc a Adzaneta d'Albaida el 
dissabte 4 de setembre a les 16 h en Centre Sociocultural, junt Ajuntament , C/ Verge 
dels Desamparats Nº13. Es guardaran les mesures Covid en la reunió que estableix 
Sanitat. 
 
Previ a la reunió de Presidents, el Club Amics del Benicadell ha organitzat una ruta 
senderista pel municipi per als quals vulguen apuntar-se. L'eixida de ruta serà en la 
piscina Municipal de Atzeneta, al costat del Pavelló. Eixida a les 9h. Aquest és l’enllaç de 
la ruta proposada. 
 
Després de l'excursió està previst un menjar de presidents (màxim 2 persones per 
club) que tindrà lloc a les 14 h en el Local polivalent sota la Guarderia Municipal, C/ 
Penya Benicadell Núm. 7.  
 
Tant per a la reunió com per a l'excursió i el menjar cal confirmar assistència al correu 
oficina.valencia@femecv.com aportant el DNI dels participants abans 2 de setembre 
per a planificar tota la jornada i per control Covid. 
 
L'ordre del dia és el següent: 
1.- Lectura de l'acta de la reunió presidents de setembre de 2020 (Elx) 
2.- Informe del President de la FEMECV. 
3.- Presentació del Congrés de Muntanyisme Cims a Cocentaina, Pla d'Igualtat, Protocol 
Assetjament sexual i Pla Instal·lacions esportives de muntanya presentats en Assemblea 
de juny a Ibi. 
4.- Presentació i adjudicació del calendari provisional d'activitats i proves de la FEMECV 
per a 2022. 
5.- Precs i preguntes. 
 
Adjuntem aquesta informació: Pla de la reunió, protocol Covid, Calendari activitats 
FEMECV 2022 i criteris de selecció per a Clubs organitzadors i annexos per a activitats 
2022 (inclou model per a sol·licitar els Clubs activitats per a 2022) 
Esperant la teua assistència a aquesta reunió de Presidents. 
 
 
 
 
 
 

Carlos Ferris 
President FEMECV 

 
PD. Per a poder optar al calendari d'activitats oficials de la FEMECV haurà d'enviar el club o la S.M 
un correu amb el Model de sol·licitud dirigit al Director esportiu direcciontecnica@femecv.com 
abans del 2 de setembre per a poder optar a les activitats de 2022. 
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