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En aquest apartat s'inclouen les activitats que es realitzen anualment amb la col·laboració 

dels clubs.  
 
Aquest any es compon de 27 activitats  (s'adjunta Calendari amb les Activitats) a part del 

cost que comporta aquestes activitats cal sumar-los els arbitratges i desplaçaments que es 
realitzen abans i durant la competició, revisió dels itineraris, etc…  

En el 2019 comptarem amb quatre activitats Estatals sent aquestes, Campionat 
de  Espanya de Marxa Nòrdica (Elx), Copa d'Espanya de Ral·lis d'Escalada (Calp), Campionat 
d'Espanya de Carreres de Clubs i Copa d'Espanya de Carreres per Muntanya en Línia, tots ells amb 
la col·laboració de la Federació Espanyola d'Esports de Muntanya i Escalada.   

 
L'àmbit de la muntanya té clarament dues vessants: competitiva i amateur, l'organització 

d'activitats ha de satisfer a tots dos col·lectius d'esportistes, i la federació ha de ser capaç 
d'engegar-ho. Dins de la FEMECV existix una estabilitat dins del calendari d'activitats.  Aquest 
calendari estable durant anys, ens indica que aquestes activitats són ben rebudes pels federats (i 
molts afins) i que la seua continuïtat està justificada.  

 

 
COMPETICIONS DE CARRERES PER MUNTANYA 

 

ACTIVITAT  CLUB ORGANITZADOR  DATA DE 
REALITZACIÓ  

1ª Prova del Campionat de 
Lliga de Cursa per Muntanya   

S. M. CLUB TRIATLÓN PASICO A 
PASICO D’ORIOLA 13 de gener  

2ª Prova del Campionat de 
Lliga de Cursa per Muntanya   

CLUB DE MUNTANA “A 4 PELAT” DE 
LA VILAVELLA 27 de gener  

3ª Prova del Campionat de 
Lliga de Cursa per Muntanya   

CENTRE EXCURSIONSITA DE 
ROTOVA   10 de febrer  

4ª Prova del Campionat de 
Lliga de Cursa per Muntanya   

CLUB MUNTANYISME PENYA MUR I 
CASTELL de la Vall d’Uixó 17 de febrer  

Campionat Autonòmic de 
Cursa per Muntanya de Llarg 
Recorregut  

GRUP MUNTANYA MARGALLO de 
Benissa   9 de març  

Campionat Autonòmic de 
Cursa Vertical  

CLUB DEPORTIVO DE MONTAÑA Y  
ESCALADA TRAIL DE VILLENA  23 de març  

Campionat Autonòmic 
Individual  i per Clubs de Cursa 
per Muntanya   

S. M CLUB ATLETISMO MARATÓN DE 
CREVILLENT 31 de març  
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COMPETICIONS D'ESCALADA 

    

ACTIVITAT  CLUB ORGANITZADOR  DATA DE REALITZACIÓ  

I Prova Copa d'Escalada en 
Bloc   

CENTRO EXCURSIONISTA DE 
CALLOSA DE SEGURA  09 de març  

II Prova Copa d'Escalada en 
Bloc   

CLUB DE ESCALADA Y MONTAÑISMO 
BENIDORM 23 de març  

III Prova Copa d'Escalada en 
Bloc   

CLUB COL.LECTIU D’AMICS 
MUNTANYENCS D’ALGEMESI 06 d'abril  

Campionat Autonòmic 
d'Escalada en Bloc   CLUB D’ESCALADA D’IBI  21 de setembre  

Campionat Autonòmic 
d'Escalada de Velocitat   

S. M. CLUB D’ESPEOLOGÍA L'Horta de 
Paiporta 26 d'octubre  

 

COMPETICIONS DE MARXA NÒRDICA 
 

ACTIVITAT CLUB ORGANITZADOR DATA DE 
REALITZACIÓ 

I Prova Copa Marxa Nòrdica  S. M. SOCIETAT EXCURSIONSITA DE 
VALÈNCIA DE GUAITA 16 de febrer  

II Prova Copa Marxa Nòrdica  GRUP DE MUNTANYA PENYA EL 
FRARE DE CALLOSA D’EN SARRIA 2 de març  

Campionat Autonòmic de 
Marxa Nòrdica   

CLUB DE MARCHA NÓRDICA COSTA 
BLANCA ELX  

04 de maig  

III Prova Copa Marxa Nòrdica  CLUB DE MONTAÑA LA CANAL DE 
NAVARRES 

25 de maig  

 

ACTIVITATS NO COMPETITIVES 
 
 

ACTIVITAT CLUB ORGANITZADOR DATA DE REALITZACIÓ 

Dia del Senderista   CLUB EXCURSIONISTA 
D’ATZENETA 20 de gener  

Marxa de Veterans de la 
Comunitat Valenciana  

C.I.M. CORRESENDES DE 
XERESA 3 de febrer  

Campament Territorial 
d'Alacant  

CENTRO EXCURSIONISTA 
VILLENA 13 i 14 d'abril  
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Reunió Anual d'Escaladors   GRUP MUNTANYA CALLOSA 
SEGURA  21 i 22 de setembre  

Dia de la Muntanya Neta  CLUB MONTAÑA REDOVAN 29 de setembre  

Travessia i Pernocta  S. M. GRUP MUNTANYA 
VALLDIGNA  26 i 27 d'octubre   

Campionat de Regularitat de 
la Comunitat Valenciana   

CENTRI EXCURSIONISTA DE 
XÀTIVA 24 de novembre  

Reunió de Presidents de 
clubs i S. M. (València)  

CLUB DE MUNTANA “A 4 
PELAT” DE LA VILAVELLA 6 de juliol   

 

PROGRAMA DE SENDERISME  
 
Durant les estacions de primavera i tardor es realitzaran 6 activitats senderistes per la 

província d'Alacant, donant el seu començament al maig i finalitzant al novembre.  
Aquestes excursions estan subvencionades per la Diputació d'Alacant.   

 

ACTIVITAT CLUB ORGANITZADOR DATA DE 
REALITZACIÓ 

1 Ruta: Menejador i Barranc 
de l'Infern    

CENTRI EXCURSIONISTA DE 
CONTESTÀ 5 de maig  

2 Ruta: La pedra en sec i les 
fonts de la Muntanya Gran 

CENTRI EXCURSIONISTA DE 
PEDREGUER 19 de maig 

3 Ruta: Els Penya-segats de 
Benitatxell  GRUP MUNTANYA MARGALLO 9 de juny 

4 Ruta: Sender Botànic del 
Reconco  

C.D. MUNT. I ESC. 15 CIMS 
ALACANT 29 de setembre 

5 Ruta: Els cims de Jaume el 
Barbut (Serra de Crevillent) S. M. C.A. MARATON CREVILLENT 20 d'octubre 

6 Ruta: Forats – Bancalico de 
Diego – San Critóbal (Serra 
d'Oriola) 

GRUP ORIOLANO DE 
MONTAÑISMO 10 de novembre 

 

JORNADES I TROBADES 
 
Al llarg del  primer semestre de 2019 s'han planificat tres Jornades d'informació sobre les 

cobertures de l’assegurança de la FEMECV i sobre aspectes de la responsabilitat civil que són di 
interés per als Clubs i federats.  
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En les tres Jornades s'ha comptat amb l'assessor jurídic del Comité de seguretat de la 
FEDME i amb dos juristes i experts de la corredoria Howden-Iberia, a més de personal federatiu 
que atén els parts i tramitació d'accidents.  

 
Amb aquestes accions es vol apropar la informació de forma més directa als Clubs perquè 

tinguin  un major coneixement de les cobertures de l’assegurança de la FEMECV i els aspectes 
jurídics i tècnics que impliquen les nostres activitats amb els Clubs i associats 

 

ACTIVITAT LLOC DE REALITZACIÓ DATA DE 
REALITZACIÓ 

Jornades sobre l’Assegurança i la 
Responsabilitat Civil Ròtova (València) 23 de març 

Jornades sobre l’Assegurança i la 
Responsabilitat Civil Vila-real (Castelló) 27 d'abril 

Jornades sobre l’Assegurança i la 
Responsabilitat Civil Ibi (Alacant) 18 de maig 

 
 

ALTRES ACTIVITATS   
 
També l'assistència de la FEMECV en Campaments i Marxes Nacionals. En l'apartat de 

Senderisme es realitzen controls de qualitat de la nostra xarxa de senders de la Comunitat 
Valenciana i noves creacions de senders, on anualment es realitzen homologacions sent aquests 
uns 5 nous recorreguts en la comunitat Valenciana, portant també el registre esportiu d'aquestes 
senders.  

  
També estan els diferents apartats com les trobades anuals de Joventut, Joves Alpinistes 

(GAME), on se subvenciona l'assistència als esportistes que han destacat en la temporada 
esportiva a aquestes activitats i Trobada Científica de Metges en Muntanya (SEMAM).   

  



 

 

ASSEMBLEA GENERAL  

103 103 103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.- ACCIONS DEL 
PROJECTE 2019 
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La Junta Directiva de “Fem federació, fem muntanya” una vegada passades les eleccions 

ha proposat un programa d'activitats, esdeveniments esportius  i una sèrie d'accions per 2019  
que tindran continuïtat en els següents anys per consolidar nous objectius que treballen sobre 
els eixos de la comunicació, la transparència, la participació dels Clubs i federats i l'ampliació de 
nous camps d'acció de tipus cultural, ambiental, solidari i de voluntariat entre uns altres. 

 
A continuació, realitzem una resum dels objectius i accions proposats per 2019 a les 

diferents àrees (Vocalies i Comités, Assessories, EVAM, Comunicació, Tecnificació, gestió 
administrativa i assegurances, atenció al federat...) 
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VOCALIES NO COMPETITIVES 
 
 

CULTURA, TERRITORI I VOLUNTARIAT 
 
 

INTRODUCCIÓ 
 
La vocalia de Cultura, Territori i Voluntariat, de 

nova creació neix amb la finalitat de promoure i 
difondre entre totes les entitats excursionistes i 
esportistes federats, el vessant cultural i no 
competitiva de l'excursionisme valencià, el nostre 
territori, patrimoni natural, muntanyes, comarques, 
cultura i llengua, així com la pròpia història de 
l'excursionisme valencià. 

 
Recolzant i promocionant les diferents manifestacions i activitats de voluntariat que en 

l'àmbit de l'excursionisme i de la defensa i protecció del medi ambient portin a terme les entitats 
excursionistes i esportistes federats. 
 
OBJECTIUS PER A l'ANY 2019 
 

• Promoure el vincle i la relació dels esports de muntanya amb el coneixement, estima i 
protecció del nostre territori, patrimoni natural, cultura, tradicions, llengua. 

• Difondre, recolzar i promocionar les activitats organitzades per clubs, esportistes, 
ajuntaments, mancomunitats i empreses, en l'àmbit de la muntanya, cultura i territori, 
el voluntariat. AGENDA D'ACTIVITATS (web I xarxes socials).  

• Convocatòria del Programa d'Activitats Culturals FEMECV 2019. Ajudes per a les 
activitats culturals organitzades per clubs membres de la FEMECV. 

• I Premi de fotografia de muntanya FEMECV 2019 
• Difusió, presentació publicacions, llibres, mapes, guies excursionistes, novetats 

editorials, ... 
• Programació de conferències/jornades divulgatives amb la participació d'experts en 

diferents modalitats i aspectes dels esports de muntanya, així com relacionats amb el 
patrimoni i la cultura. 

 
 

MUNTANYA INCLUSIVA I SOLIDARITAT 
 
 
INTRODUCCIÓ 

 
A través d'esta vocalia es pretén d'una banda sensibilitzar als clubs i a la població en 

general de la importància de la participació de persones amb discapacitat i/o en risc d'exclusió en 
els esports de muntanya. D'altra banda, té com a finalitat, impulsar la participació de totes les 
persones en aquests esports, fent possible un “muntanyisme inclusiu i solidari” on participen 
junts persones amb diversitat funcional. 
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OBJECTIUS PER A l'ANY 2019 
 

• Sensibilitzar a la població a través de la 
visualització d'activitats de 
muntanyisme inclusiu, en el qual 
participen persones amb i sense 
discapacitat. 

• Afavorir la participació de persones amb 
discapacitat en les activitats en el medi 
natural a través dels clubs. 

• Promoure valors solidaris que ajuden a 
la població muntanyenca a sentir que 
forma part d'una mateixa família i casa 
comuna com és el medi natural.   
 

 
 

 
ACCIONS I PROGRAMES 
 

• Introducció i formació en l'ús d'un llenguatge inclusiu evitant termes ofensius i erronis. 
• Assessorament sobre activitats en el medi natural i discapacitat. 
• Difusió i foment d'experiències de muntanyisme inclusiu d'altres grups: escalada, 

discapacitat visual, etc… 
• Creació d'una línia formativa per a tècnics per a l'atenció als esportistes amb algun 

tipus de discapacitat. 
• Treball pel que fa a l'ús de la cadira de muntanya Joëlette. 
• Foment de la formació de pilots de Joëlette. 
• Recerca de lleres per introduir les Joëlettes de forma inclusiva. Possibilitat de 

regulació i assegurances. 
• Trobades de Joëlettes per donar difusió i visualitzar la discapacitat. 
• Accions solidàries dins del món de la muntanya. 
 

FUNCIONAMENT INTERN DE LA VOCALIA 
 
Realitzarem reunions quinzenals per poder impulsar aquesta nova vocalia durant aquest 

primer any. 
 
ACTIVITATS PREVISTES PER A l'ANY 

 

• I Trobada de Joëlettes de la CV: jornada consistirà convocar a tots els clubs, famílies, 
institucions que tenen cadires en la CV i realitzar una ruta senzilla simbòlica de la 
trobada, però utilitzar aquest esdeveniment per conèixer les inquietuds que tenen de 
futur (enquesta, feedback)…propostes per a esta nova forma de fer 
muntanya,…etc… Aprofitar per a aquest dia recollir informació i necessitats de la gent 
que participe.  
Aquest primer any es realitzarà en LA MURTA (PNM). A més, aprofitarem per convertir 
aquesta trobada en una trobada solidària, recaptant una quantitat simbòlica per a una 
bona causa. 
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• I Jornada de Muntanyisme Inclusiu i solidaritat: La idea és que siga una jornada de 

promoció de la pròpia vocalia i del muntanyisme inclusiu. Combinar solidaritat i 
muntanya inclusiva…seria una jornada divulgativa, on participaran ponents amb 
experiències dins de l'àmbit… (para-escalada,….) a més es realitzaran activitats de 
muntanya inclusives (Ruta amb Joëlette pel riu, Para-escalada, barra direccionar,…) 

 
• Solidaritat. A més de l'acció solidària des de la vocalia en la Trobada, ens sumarem a 

les accions solidàries que puguem al llarg del curs: 
o Jornada de senderisme inclusiu organitzada pel Club Senderisme de València 

(dins la seua àrea de compromís social) i CEAR València (Comissionat d'Ajuda al 
Refugiat), recolzada per la vocalia. 

o Trobada Mar solidària (1 de juny) 
• Formació: Realitzar el primer Curs de formació de Joëlette des de la FEMECV i l'EVAM.  
 

ALTRES ACCIONS 
 

• Incloure informació en la web sobre la vocalia. 
• Col·laborar amb la FEDME en l'organització del Campionat d'Espanya a través de la 

proposta de Jaime Barrantes. “Rompebarreras 2 de novembre a Montanejos”. 
• Contactar amb els clubs que estan realitzant algun tipus d'acció inclusiva o adaptada a 

la muntanya. 
• Crear una base de dades amb els clubs que realitzen activitats de muntanya inclusives 
• Assessorar als clubs que volen realitzar aquest tipus d'activitats 
• Coordinar-nos amb altres federacions que estan treballant en aquest àmbit 
• Treballar per intentar començar amb algun tipus de regulació quant a carreres amb 

Joëlette. (carreres per muntanya) amb la FEDME 
• Valorar què activitats en muntanya es poden fer amb persones amb diversitat, quines 

accions es fan ja…. 
 

 

BARRANCS 
 
INTRODUCCIÓ 
 

El barranquisme és una pràctica esportiva 
consistent en la progressió per canons o barrancs, lleres 
de torrents o rius de muntanya, a peu i/o nedant, i que ja 
compta amb diferents tècniques, materials propis i ben 
diferenciats.  

Esport de muntanya que està en auge en tot el 
nostre territori i per això sorgeix una major necessitat del 
desenvolupament i formació d'una vocalia d'aquest 
sector en la FEMECV. Vocalia que tinga com a objectius 
principals promocionar el descens de barrancs, i 
assessorar als clubs i esportistes federats en tot el relatiu 
a aquesta matèria, oferint-los cobertura formativa, 
tècnica i informativa. 
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OBJECTIUS  

• Recórrer els principals barrancs de la Comunitat Valenciana, i fer un control de qualitat 
de l'estat dels mateixos. 

• En línies mediambientals tenir bon tracte i buscar línies de col·laboració amb els parcs 
naturals on es troben alguns dels barrancs més transitats. 

• Organitzar trobades de Barranquistes. Com a fórmula per augmentar la convivència 
entre els afeccionats i promoure un model de barranquisme segur. 

• Defensar els interessos del col·lectiu barranquista de la Comunitat Valenciana. 
Assessorant, en tot el referent a la regulació d'aquest esport tant dins com fora dels 
espais naturals protegits. 

• Establir un mitjà de comunicació àgil i eficaç, per a informar de l'estat del cabal i les 
condicions de seguretat dels barrancs més practicats de la Comunitat Valenciana. 

• Fomentar el Barranquisme, i l'esport entre la joventut. 

  

FAMÍLIA I JOVENTUT 
 
INTRODUCCIÓ 

La vocalia de Família i Joventut té com a 
finalitat el promoure l'esport de muntanya entre les 
bases dels clubs. 

Creiem que el futur de l'esport de muntanya 
precisa de fomentar les seccions juvenils i de famílies 
en els clubs, generant pedrera i oferint a les famílies 
una gran eina de suport a l'educació dels seus fills en 
socialització i relació amb el medi ambient. 

Busquem integrar les seccions més joves en 
les activitats de la Federació, en els àmbits menys 
competitius. 

 
 
Fomentar el respecte al Medi ambient des de la base, promoure esportistes amb visions 

generals de l'activitat, no sol corredors, escaladors, barranquistes. Que vegen les activitats de la 
muntanya com un tot. 
 
 
OBJECTIUS 

 
Des de la vocalia de Famílies i Joventut establim estes línies de treball a desenvolupar: 
 

• Definició 
o Realitzar un estudi de la realitat de la secció de Famílies i Joventut en els Clubs 

federats. 
o Concretar la realitat i necessitats d'esta secció en els clubs, per identificar els 

materials i suports que necessiten. 
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• Promoció 
o Elaboració i publicació de documentació d'interés tant interna com a externa i la 

promoció de les activitats dels clubs que tinguen amb relació amb la nostra àrea. 
o Continuar els contactes amb altres federacions per aconseguir una reunió de 

vocalies a nivell nacional. 
o Celebració de campament-trobada anual de famílies. 

• Formació 
o En cooperació amb Evam i la vocalia de Seguretat i Salut, realitzar cursos i materials 

específics per a les activitats. 
o Aconseguir acords amb les organitzacions juvenils en la CV per a la formació de 

Monitors de Temps Lliure (MTL). 
o Realitzar cursos de MTL per als federats que ho desitgen, a les escoles de TL amb 

les quals se signen convenis de col·laboració. Com el ja realitzat amb Scouts 
Valencians. 

• Prevenció 
o Ens recolzarem en la formació per reforçar i preparar als esportistes en aquesta 

àrea. 
o La vocalia de Seguretat i Salut, seria el mitjà idoni en el qual recolzar-nos per 

aconseguir els objectius, realitzant una estreta col·laboració. 
 

ACTIVITATS PREVISTES PER A l'ANY EN CURS 
 

Celebració d'una acampada de famílies i Joventut en col·laboració amb el Club 
Excursionista Alt Palancia en Bejis els propers 14 i 15 de setembre de 2019.  

 

 
SEGURETAT I SALUT 

 
INTRODUCCIÓ 

 
La vocalia de seguretat és un òrgan de la FEMECV que 

té com a principal objectiu augmentar la rellevància dels 
assumptes de seguretat en muntanya en l'àmbit de la 
Comunitat Valenciana. Les seves funcions, són: 

• Disseny, planificació, implantació i revisió del 
sistema de gestió de la seguretat en l'àmbit de les 
activitats esportives de la FEMECV. 

• Supervisió de les activitats esportives que 
realitzen els esportistes federats perquè tinguen 
un nivell de seguretat adequat, incloses les 
instal·lacions i equipaments esportius. 

• Formació en matèries de seguretat, al personal de 
la FEMECV, els seus clubs de muntanya i els 
esportistes. 

• Elaboració i/o difusió de recomanacions i bones 
pràctiques en matèria de seguretat en muntanya. 

• Recopilació d'informació estandarditzada sobre 
l'accidentalitat en muntanya a la Comunitat 
Valenciana i dels federats de la FEMECV. 
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OBJECTIUS 
 
Objectiu general 
És estendre i generalitzar el compliment de conductes segures en la pràctica diària dels esports 
de muntanya, almenys entre el col·lectiu federat FEMECV, que en 2017 era de 15.400 federats 
repartits en 370 clubs, però amb vocació d'extensió als aficionats a les activitats a la muntanya. 

Aquest objectiu requerix d'una planificació i una dotació de mitjans, i la seua gestió ve 
encomanada al Comité de Seguretat FEMECV. El primer pas lògic és planificar que es pretén fer 
en matèria de seguretat en muntanya, almenys en els propers quatre anys (2019-2022), i en 
funció de la dotació de mitjans (principalment econòmics i humans) que aconseguim reclutar, 
aconseguirem una major o menor rapidesa, extensió i profunditat dels objectius específics 
proposats, al llarg dels propers quatre anys. 
 
Objectius específics  

• Implantar un sistema de gestió de la seguretat de la FEMECV 
• Formar als federats FEMECV en la seguretat bàsica en muntanya  
• Millorar la comunicació i difusió de bones pràctiques i hàbits de seguretat  
• Recopilar tota la informació possible de l'accidentalitat en muntanya a la Comunitat 

Valenciana i dels federats FEMECV  
 

PATROCINADORS  
 

La vocalia està treballant en la recerca de patrocinadors per al desenvolupament de les 
accions contemplades al seu programa d'activitats previstes per a l'any en curs.. 

 
ACTIVITATS PREVISTES PER A l'ANY  
 

• Creació del correu i el formulari web del Comité de Seguretat FEMECV.  
• Fòrum FEMECV de seguretat en muntanya.  
• Promoció de la seguretat en clubs de muntanya.  
• Coordinació de seguretat amb les altres àrees i comités FEMECV.  
• Programa d'incidents i accidents en muntanya.  
• Recopilació de la sinistralitat registrada por l'agència d'assegurances FEMECV.  
• Jornades de seguretat en muntanya FEMECV.  
• Participació en el Congrés/trobada SEMAM/AEPYSEM.  
• Campanya de seguretat en muntanya.  

 
DONA I ESPORT 

 
INTRODUCCIÓ 

 
En el moment actual, en ple Segle XXI, i encara que no ens ho creiem hi ha problemes 

perquè la dona s'integre en la societat, se senta plena i s'anime a gaudir de l'esport. Això es nota 
encara més en els esports que estan considerats des de sempre com a esports d'homes, com és 
el cas dels esports de muntanya i escalada. 

Un món en el qual les pioneres ho tingueren difícil per integrar-se i que encara ho seguix 
sent, siga pel motiu que siga. Per això des del Programa de Dona i Esport volem aportar el nostre 
granet de sorra amb una sèrie d'activitats que motiven tant a les dones que mai han provat 
aquest tipus d'activitats, com a les principiants i a les ja iniciades. 
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OBJECTIUS 

 

L'objectiu principal d'esta 
activitat és conforme amb l'establert pel 
Consell Superior Esports, dins de la línia 
Esport i Dona, i que és “fomentar la 
participació de les dones en l'àmbit dels 
esports de muntanya en igualtat de 
condicions que els homes, superant les 
barreres o obstacles que encara hui en 
dia dificulten la realitat d'una pràctica 
amb equitat de gènere en aquest àmbit 
de la vida. El foment de la participació de 
les dones ha de ser para totes les edats, 
modalitats esportives, graus d'implica 
ció/competició i nivells professionals 
(llocs tècnics, de gestió, administració i 
direcció)”. 

  
Objectius específics 
• Promoció de la dona en l'esport de muntanya. 
• Establiment de noves relacions socials entre el col·lectiu femení practicant d'esports 

de muntanya o bé reforç de les ja existents. 
• Difusió directa de la missió de la vocalia per sumar suports i trobar noves 

col·laboradores. 
• Visibilitat de la col·lectivitat femenina muntanyenca. Mitjançant la publicitat dels 

esdeveniments es va creant grup. 
• Creació d'opinió i consciència de grup per compartir problemàtiques i debatre 

solucions. 
• Ajudes a col·lectius en riscos d'exclusió social, inclusió adaptada, etc, perquè participen 

en cursos d'iniciació als esports de muntanya i en els esdeveniments que organitzem 
en la vocalia. 

 
DESCRIPCIÓ DE LA VOCALIA 
 

La vocalia està representada per un comité de col·laboradores, per treballar en la creació 
i organització dels projectes proposats per la vocalia. Alguns de les nostres activitats tenen un 
vincle amb altres vocalies pel que es buscarà el suport i la col·laboració amb elles, a més de les 
delegades provincials. 
 
ACTIVITATS CALENDARI ANUAL 
 

• Cims per la Igualtat. És una activitat anual, on es farà un màxim de quatre eixides a 
cims emblemàtics de la Comunitat Valenciana que possibiliten almenys dues rutes 
d'ascensió de diferent nivell o dificultat per donar oportunitat a una major 
participació. 

• Trobada d'Escaladores. Una trobada organitzada per dones per a dones federades, 
no competitiu la fi del qual és ser un punt de trobada entre escaladores en el qual 
compartir la seua passió per l'escalada en un ambient en el qual preval la solidaritat. 
S'organitzarà un curs d'iniciació a l'escalada dirigit a un grup d'inclusió, com a dones en 
risc d'exclusió social i esportistes sordes. 
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• Cim de Titanes. Trobada anual de muntanyenques federades de la Comunitat 
Valenciana, amb l'objectiu de donar formació de l'actualitat de la dona i esport a través 
de tallers, taules rodones, etc. 

• Cursos. Es realitzaran cursos d'iniciació o perfeccionament amb la finalitat d'impulsar 
a la dona federada a avançar en els coneixements tècnics de l'esport de muntanya i 
així donar un apoderament cap a una professionalitat. 
 

 
VOCALIA DE SENDERS I REFUGIS 

 
Senders: Serà l'encarregada de la planificació, 

coordinació, informació, divulgació, promoció i foment dels 
senders que es desenvolupen en la Comunitat Valenciana. 
Punts clau: 

• Protocols d'homologació. 
• Registre públic de senders. 
• Assistència tècnica i formació. 

 
Refugis: Essencials per facilitar la pràctica del 

muntanyisme en general. Punts Clau: 
• Recolzament en tasques d'informació. 
• Sensibilització ambiental. 
• Control del medi. 
 

OBJECTIUS 
 

• Activar el Comité de Senders. 
• Analitzar la situació actual dels senders. 
• Redactar el Pla Director de senders per al període 2019-2022. 
• Actualitzar i millorar el registre públic de senders. 
• Organitzar jornades per a tècnics i ens públics. 
• Revisar la situació actual dels refugis. 
• Proposar un model de gestió i promoció dels allotjaments. 

 
ACTUACIONS 

 
• Xarxa de senders homologats. 

o Realitzar una auditoria de cada sender homologat per confeccionar un informe 
detallat de la situació a la Comunitat Valenciana. 

o Inventari actualitzat del registre públic de senders. 
o Revisar la informació de senders de la CV en la meua senda FEDME. 
o Treballar per anar incorporant les etiquetes de famílies, nòrdica, temàtics. 

 
• Procediment d'homologació i controls de qualitat. 

o Enviament a finals d'any d’un correu a tots els tècnics de senders per saber qui vol 
estar d'alta en la borsa de treball. 

o Revisar el procediment d'homologació i establir una informació més clara al 
promotor 

o Revisar les tarifes d'homologació. Estudi comparatiu amb altres FFAA. 
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• Conselleria. Generalitat Valenciana.  

o Confirmar la dotació per 2019 del Conveni per al Registre de Senders de 30.000 
euros i realitzar proposta de repartiment a la Generalitat (controls de qualitat, 
gestió del registre, revisió d'expedients, digitalització d'expedients, inclusió del Pla 
Director 2019-2022, neteja i adequació de tracks. 

o Intentar conéixer les zones i dates de les batudes de caça. 
o Reunió amb el Departament forestal i de Parcs Naturals de la Conselleria per 

revisar objectius conveni, pressupost per a la millora del GR 7 i GR 10 i els punts del 
Pla director de Senders. 
 

• Altres institucions. 
o Potenciar nous convenis de senderisme o d'una altra índole amb la Diputació de 

València i la de Castelló i mantenir el d'Alacant. 
o Estudiar convenis de col·laboració amb editorial excursionista de Tossal 

Cartografies i Terra Ferma. 
 

• Representació i activitats. 
o Prioritat del vocal de senders en inauguracions nous senders, jornades FEDME i Dia 

del senderista. 
o Assistència de membres del comité, delegades provincials i directives a altres actes 

relacionats amb la vocalia de senders. 
o Mantenir el “Dia del senderista”. 
o Valorar amb vocalia de cultura i territori el “Dia del camÍ de muntanya”. 

 
• Formació. 

o Establir per 2019-2021 un reciclatge obligatori (3 anys – 3 províncies) per als 
tècnics de senders a preu de cost. 
 

• Difusió. 
o Incloure a les xarxes socials i web l'homologació de nous senders i activitats 

senderistes dels clubs. 
o Activar un sistema d'alerta en l'home de la web on avise de senders que estan en 

obres o que tenen problemes d'accés temporal. 
o Promoure els senders en els mitjans de comunicació públics i privats de la CV. 
o Establir un correu electrònic o fitxa de contacte per a la comunicació amb el 

federat/a (dubtes, consultes, comunicar incidències en un sender, etc.) i un altre 
per a l'assessorament a promotors i entitats. 

 
 

MUNTANYA I SOSTENIBILITAT 
 
 

OBJECTIUS DE LA VOCALIA 
 
• Garantir al col·lectiu de persones i associacions federades l'accés i gaudi racional dels  

recursos que ens oferix la muntanya com a suport de les nostres activitats, incloent 
tant el vessant competitiu com la no competitiva. 

• Transmetre a la societat una imatge de compromís per part de la federació amb la 
conservació del medi natural i l'ús sostenible i responsable. 
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• Actuar com el representant del col·lectiu de federats/as mantenint una línia de 

comunicació permanent amb agents reguladors d'espais naturals protegits.  
• Establir accions encaminades a la sensibilització i educació ambiental, amb uns codis 

de bones pràctiques ambientals en totes les activitats de la FEMECV, en col·laboració 
amb Institucions i altres Associacions que desenvolupen activitats a la muntanya. 

 
ACCIONS A curt termini: 
 

• Constitució del Comité de Muntanya i 
sostenibilitat, format per experts en 
diferents matèries del territori i 
representants de la FEMECV en els 15 
parcs i paisatges protegits de la CV. 

• Engegada de fòrums d'informació, 
participació  i de treball amb els 
representants de la FEMECV i Clubs en 
els espais naturals protegits, en 
col·laboració amb el Comité d'accessos 
i naturalesa de la FEDEM( Jornades 
autonòmiques a Ontinyent). 

• Organització en col·laboració amb el Consell Assessor Científic de les Muntanyes de la 
FEDME i l'Àrea  d'Accessos i Naturalesa, de les Jornades estatals de representants de 
Federacions en ENP. Jornada a realitzar a la tardor a València en col·laboració amb 
FEME, Generalitat i Ajuntament. 

• Participació i assistència activa en els òrgans de participació de la Generalitat 
Valenciana (CAPMA. Taula Forestal, Juntes Rectores…) així com suport als Clubs que 
desenvolupen activitats en parcs i paisatges 

• Potenciació de noves activitats en la FEMECV relacionades amb la conservació i ús 
sostenible, especialment accions en parcs naturals en col·laboració amb Conselleria i 
Diputació d'Alacant, custòdia del territori i coorganització del Dia internacional de les 
muntanyes  entre altres iniciatives. 

• Assistència als Seminaris Estatals de la FEDME de Federacions de Muntanyisme i 
gestors de Parcs Nacionals i naturals (Canàries) i reunions de treball del Comité 
d'accessos i naturalesa de la FEDME. 

• Actualització i revisió de la informació del Comité que està en la web de la FEMECV, 
així com informació addicional que siga d'interès dels parcs, normatives noves, acords 
en regulació d'esports i alertes de prohibicions en determinats espais. 

 
 

DELEGADES PROVINCIALS 
 
L'objectiu principal de les delegades és apropar la FEMECV als federats i Clubs de les tres 

províncies, actuant com a receptora i transmissora de les inquietuds, propostes i necessitats dels 
mateixos perquè en la mesura del possible i amb els temps apropiats donar-los respostes i 
possibles solucions.  
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OBJECTIUS 
 

• Apropar la FEMECV als esportistes, clubs i institucions, mostrant el seu perfil 
participatiu i col·laborador, actuant com a canalitzadors de les seues propostes, idees 
i suggeriments.  

• Realitzar un diagnòstic de la situació actual dels federats i Clubs per detectar les 
necessitats i establir propostes de millora.  

• Coordinar els clubs amb els òrgans federatius i procurar un equilibri d'actuació de la 
FEMECV en tot el territori.  

• Incentivar la pràctica esportiva de muntanya i potenciar la formació dels responsables 
de grups en els Clubs i dels seus associats en un marc associatiu, en la pertinença a un 
club o un altre tipus d'associació esportiva, per afavorir la participació de l'activitat 
associativa interna de cada Club, intercanvi entre Clubs i cooperació amb la Federació 
per a projectes de major envergadura.  

• Assessorar als Clubs en l'engegada de projectes col·lectius vinculats a valors associats 
a la convivència, la igualtat de gènere, la integració de totes les persones, l'incentiu 
d'hàbits saludables, el manteniment de la nostra cultura, el respecte al medi ambient 
i sobre les demandes esportives dels federats.  

• Recolzar en la divulgació de les activitats dels clubs, independentment que formen 
part del calendari federatiu de competicions en relació dels esports de muntanya, el 
territori, el patrimoni rural i la cultura, a través dels canals de comunicació de la 
FEMECV i en aliança amb les diferents plataformes d'internet amb les quals 
col·laborem.  

• Vetllar per l'execució dels acords o resolucions dels òrgans competents.  
 
 
ACCIONS A CURT TERMINI 
 

• Coordinació de les tres delegacions provincials per a la consecució dels objectius 
mitjançant reunions, com a mínim, una vegada al mes durant el primer any de 
constitució de la junta directiva i a partir del segon any es determinarà la freqüència 
segons necessitats i/o consultes. 

• Establiment d'un marc de col·laboració amb la representació de les altres vocalies 
per a informació d'incidències, propostes, activitats, iniciatives, esdeveniments, 
etc. mitjançant reunions i consultes periòdiques per als casos que requerisquen 
d'especial atenció amb vocalies. 

• Realització d'enquestes individuals als federats i d'enquestes a Clubs mitjançant 
correu electrònic o un altre mitjà digital per a obtindre dades quant a necessitats 
en diferents temes. El disseny de l'enquesta es realitzarà amb la participació de 
totes les vocalies. 

• Establiment de contacte telefònic/presencial amb els Clubs per a mostrar el suport 
de la FEMECV a les seues activitats, i canalitzar possibles propostes de millora 

• Creació d'un correu electrònic o un altre canal de comunicació específic de les 
Vocalies per a recollir propostes i/o requeriments dels federats i Clubs, per a 
derivar-los a l'àrea que corresponga si escau. 

• Promoure formació a tots els federats sobre participació i dinamització. 
• Comunicació freqüent entre els delegats i la Presidència. S'establirà la via de 

comunicació a través d'una acta dels punts tractats en les reunions establides pels 
delegats. 

• Avaluació de l'actuació dels delegats provincials a fi de revisar les seues actuacions 
i proposar canvis. 



 

 

ASSEMBLEA GENERAL  

116 116 116 

 

ESCOLA VALENCIANA D'ALTA MUNTANYA  
 
Dins de la federació l'òrgan que desenvolupa i coordina la formació és l'Escola Valenciana 

d'Alta Muntanya –EVAM-.  
Aquesta s’ocupa de la docència dels esports de muntanya, com són el muntanyisme, 

l'escalada, el senderisme, l'esquí de muntanya, l'alpinisme, el descens de barrancs, vies ferrades, 
la marxa nòrdica, excursionisme i orientació de muntanya, etc.  La finalitat d'aquesta és la 
formació en la iniciació i perfeccionament en les modalitats vàries de les activitats esportives de 
muntanya, així com el desenvolupament de cursos de tècnics esportius, els formadors 
d'esportistes i capacitar-los per a la seua funció professional si aquesta es donés. 

Com s'organitza la formació des de l'EVAM? 

 La formació EVAM seguix diversos canals o vies, segons els objectius de la docència: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L'any 2015 va ser concedit per part de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i 

Esport, la formació de Tècnics Esportius.  On s'està donant continuïtat a aquesta formació.  
Com a complement a la formació exposada es realitzen cursos que titulen federativament 

en l'àmbit estatal, com són els Tècnics de senders i els Àrbitres de les modalitats esportives 
competitives (escalada, carreres per muntanya i esquí de muntanya) i els equipadors de vies 
d'escalada per a la competició. 

 
Aquest any seguirem realitzant els cursos de Monitors Voluntaris de Clubs.   
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PROGRAMES DE TECNIFICACIÓ ESPORTIVA  
  

Des de fa uns anys enrere la Federació d’Esports de Muntanya i Escalada de la Comunitat 
Valenciana (FEMECV) ve desenvolupant un pla de tecnificació esportiva amb l'objectiu de 
fomentar els esports de muntanya entre els esportistes més joves, donant l'oportunitat al 
federat/da amb més projecció de rebre una formació tècnica, tàctica i entrenament en les 
modalitats esportives que la FEMECV té adscrites en els seus estatuts.   

El programa de tecnificació de la FEMECV se subdividix en quatre modalitats esportives 
amb més rellevància a nivell esportiu com són l'Escalada, les Carreres per Muntanya, Marxa 
Nòrdica i l'Alpinisme. L'objectiu general del programa és aconseguir millorar el rendiment dels 
tecnificats/des seleccionats/des en cada projecte i que aquests representen a la Comunitat 
Valenciana en els diferents campionats d'Espanya i competicions internacionals, així com l'accés 
a la condició d'esportistes d'elit.  

  

ESCALADA  
 
Aquest any el projecte de tecnificació ha d’iniciar una nova estratègia.  
La confirmació que l'escalada va a ser esport olímpic a Tòquio 2020, genera unes noves 

necessitats que cal planificar al llarg d'aquests tres anys que tenim per davant. La modalitat 
olímpica aprovada pel COI, que és l'overol (overall) la que inclou les tres disciplines combinades, 
l'escalada de dificultat, la de bloc i la de velocitat.   

La implementació d'aquesta combinada i especialment la modalitat de velocitat, la menys 
popular a Espanya representa un repte a fixar en els nostres objectius. La missió que representa 
per a la federació espanyola d'esports de muntanya i escalada, és seleccionar i preparar als 
esportistes capdavanters perquè puguen entrar en aquesta selecció olímpica internacional, es 
transferix a les FFAA, que som en definitiva els qui aportem des de les nostres autonomies als 
nostres millors esportistes i per això preparar als joves promeses en les tres disciplines, l'escalada 
de dificultat, de bloc i de velocitat des dels plans de tecnificació autonòmica és la pedra angular 
que determinarà el futur equip olímpic.    

 

EQUIP DE TECNIFICACIÓ D'ESCALADA 
 

Nom i Cognoms Club Categoria 

Lucia Sempere González  Vents de Muntanya SUB – 16  

Lara Stewart Club Escalada Alacant Vertical SUB – 16  

Candela Sepúlveda Ferris  Club Escalada Alacant Vertical SUB – 16 

Jordi Paya Calabuig Club d’Escalada d’Ibi SUB – 16 

Raúl Escribano Sánchez Club Escalada Alacant Vertical SUB – 16 

Héctor Dura Marco Unió Excursionista d'Elx SUB – 16 

Sergio Pau Gutiérrez Club Integral de Muntanya SUB – 18 

David Pau Gutiérrez Club Integral de Muntanya SUB – 18  

Carlos Ibañez Oliver C. Exc. Amics dels Muntanyes d'Ibi SUB – 18  

Jaume Peiró Gramuntell S. M. Associació Quercus – Camp de Túria SUB – 20 

Silvia Fayos Lozada C.I. de Muntanya i Esclalada “Penya Llarga” SUB – 20  
ABSOLUTA 
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SELECCIÓ ABSOLUTA 

 

Nom i Cognoms Club Categoria 

Alex Avantatges Serrano FEMECV ABSOLUTA 

Iker Ortiz Tudela  C.I. de Muntanya i Esclalada “Penya Llarga” ABSOLUTA 

Jonathan Guadalcazar Asensio Unió Excursionista d'Elx ABSOLUTA 

Jaume Peiró Gramuntell S. M. Associació Quercus – Camp de Túria ABSOLUTA 

Alejandro Romero Club d’Esports i Blocs de Nules ABSOLUTA 

  
SELECCIÓ PARAESCALADA 

 

Nom i Cognoms Club Categoria 

Urko Carmona Barrandiaran  Grup de Muntanya Monover  

Ismael Ewan Sánchez Mcllroy FEMECV  

 

ASSOLIMENTS ESPORTIUS 
 

Campió d'Espanya Paraescalada 
Subcampió del Món Paraescalada 
Subcampió Paraclimbing Cup. Biançon, (FRA) 
Campió Paraclimbing Master. Imst, (AUT) 
Urko Carmona Barandiarán 
 
 
Campiona d'Espanya de Bloc 
Mari Alarcón 
 
Subcampió d'Espanya d'Escalada en dificultat  
Iker Ortiz 
 
Campiona d'Espanya individual cadet femenina del Campionat d'Espanya d'Escalada en 
Edat Escolar. 
Lucía Sempere 
 

 
Selecció dels/les escaladors/as de l'Equip del Centre de Tecnificació d'Escalada de la 

Comunitat Valenciana per a la seua formació com a tals, no solament en l'àmbit de la competició 
si no també la seua formació com a equip, valors de l'escalada, seguretat i respecte a la muntanya 
i medi ambient, comprometent-se amb el pla de  tecnificació en els entrenaments, assistència a 
les competicions d'escalada autonòmiques i en les nacionals en les quals se'ls convoqui i pel seu 
lloc una actitud responsable en l'esportiu, el personal i l'acadèmic. 
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Creació d'un Pla de Pre-tecnificació i detecció de nous talents entre els Clubs d'escalada i 

escoles per al seu seguiment i possible incorporació en un futur a l'Equip del Centre de 
Tecnificació d'Escalada de la Comunitat Valenciana, fomentant l'escalada des de l'esport basi i 
generar uns fonaments esportius des dels quals aconseguir cada vegada millors resultats dels 
nostres escaladors. 

 
Millorar i optimitzar els recursos i la gestió del programa de Tecnificació i publicitar en els 

mitjans de premsa autonòmics els assoliments aconseguits pels esportistes de l'Equip de 
Tecnificació d'Escalada de la Comunitat Valenciana. 

 
Adaptar l'Equip de Tecnificació d'Escalada de la FEMECV al nou sistema esportiu que 

tenim a nivell nacional i internacional i ajustar els entrenaments a la nova modalitat esportiva de 
l'Escalada de Velocitat. 

   

ACTIVITATS  

El pla de tecnificació d'escalada realitza diverses concentracions d'entrenament grupals a 
l'any i d'altra banda es realitzen els diferents entrenaments individuals 2 vegades per setmana, 
realitzant entre 6 a 9 hores. A part d'això els tecnificats/as han d'assistir a totes les competicions 
d'escalada oficials de la FEMECV i a les competicions nacionals a les quals siguen convocats.  
 

 
COPES I CAMPIONATS D'ESPANYA 

 
• Copa d'Espanya de Bloc (Absoluta) 2019 
1ª Prova: 3 març a Salamanca, Sala L'Ona. 
2ª Prova: 16 març a Fuenlabrada, Madrid, Sala Awesome.  
3ª Prova: 11 maig en Plasencia, Sala Cirera Wall. 
 
 
• Copa d'Espanya de Dificultat (Absoluta) 2019 
1ª Prova: 22 i 23 juny a Barcelona, Centre Municipal d’Escalada Climbat La Foixarda 
2ª Prova: 7 i 8 setembre a Barcelona, Centre Municipal d’Escalada Climbat La Foixarda 
3ª Prova: 12 i 13 octubre a Madrid, X-Madrid Climbat 

 
• Súper Campionat d'Espanya de Bloc, Dificultat, Velocitat i Overall (Absolut i 

Juvenil) i Paraescalada. 
Del 29 octubre al 3 novembre Sala Rocópolis, Pamplona. 

 
CALENDARI COMPETICIONS AUTONOMICAS 2019 

 
• 1ª Prova Copa de Bloc Callosa del Segura, Alacant. FEMECV Dissabte, 9 de març  
• 2ª Prova Copa de Bloc Benidorm, Alacant. FEMECV Dissabte, 23 de març 
• 3ª Prova Copa de Bloc Algemesí, València. FEMECV Dissabte, 6 d'abril  
• Campionat Bloc Ibi, Alacant. FEMECV Dissabte, 21 de setembre  
• Campionat Velocitat Paiporta, València. FEMECV Dissabte, 26 d'octubre  
• Campionat Dificulteu Canals, València. FEMECV Dissabte, 16 de novembre 
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CONCENTRACIONS   

 
• Preparació competicions Modalitat Escalada de Bloc 2019 i Setting d'entrenaments. 

Lloc: Barcelona i Olot, Girona. 
Data: 8, 9 i 10 de Febrer de 2019 

• Divendres 8 vesprada: Viatge a Barcelona Dissabte 9: Sharma  Climbing, Barcelona. 
Simulacres de competició, avaluació de simulacre de competició, treball relacionat 
amb el succeït en simulacre de competició, “Jocs d'equip”, reunió d'equip i final de 
la jornada. 

• Diumenge 10: Rocòdrom La Bloquera, Olot, Girona. 
Estacions: Slap, Jumps Stations, Setting de diferents mètodes d'entrenament, 
tècnica de peus, gestualitat, equilibri, força, potència, compressió de centre de 
gravetat, ansietat, mantle, campus naturals, momentum, Feedback comú de 
setting treballat, Rectificar i acabar els exercicis dels blocs equipats. Més exercicis 
d'agilitat fora del roco. Propiocepció i confiança. Setting amb “preses dolentes” 
Bloc lliure. Xerrada final i feedback, consells de competició, fi de la jornada. 

 
• Preparació competicions Modalitat Escalada de Dificultat i Velocitat 2019 

Lloc: Oloron, Pau, França i Pamplona, Navarra. 
Data: 17-24 de juliol de 2019 

• 17 de Juliol: Viatge a Oloron, França. 
• 18-19 de Juliol: Rocòdrom Li Mur Oloron-Sainte-Marie, França  

Escalada de Dificultat, xapatge de vies, tècnica de peus, gestualitat, equilibri, força, 
potència, compressió de centre de gravetat, ansietat i control de la pressió. 

• 20 de Juliol: Reglament Dificultat i problemes d'Arbitratge. Vesprada lliure. 21 de 
Juliol: Simulacre de Competició d'Escalada de Dificultat, Avaluació de simulacre de 
competició i arbitratge, Treball relacionat amb el succeït en simulacre de 
competició i avaluació d'errors, Reunió d'equip. 

• 22 de juliol al matí: Viatge a Pamplona, Navarra. 
• 22 de juliol a la tarda: Presa de contacte amb el Rocòdrom de Velocitat. 
• 23 de juliol: Simulacre de competició d'escalada de Velocitat.  
• 24 de juliol: Volta a Casa. 

 
• Entrenament mental. Desenvolupament de les destreses psicològiques  

Lloc: Madrid 
Data: Per Determinar 

• Control de l'activació o regulació de el ‘arousal’, autoconfiança, concentració o 
control emocional, motivació, visualització, feedback cognitiu-conductual. 

 
• Selecció Absoluta 

Preparació competicions d'Escalada de Bloc 2019  
Lloc: Madrid, Sputnik Climbing. 
Data: 17 de març de 2019 

• Simulacre de competició, Avaluació de simulacre de competició i arbitratge, Treball 
relacionat amb el succeït en simulacre de competició i avaluació d'errors. Reunió 
d'equip i final de la jornada. Volta a Casa. 
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• Equip de Tecnificació d'Escalada i Selecció Absoluta d'Escalada. 

Avaluació de la temporada de competicions 2019  
Data: 9 i 10 de novembre de 2019 
Lloc: Per determinar. 
 

TÈCNICS ENTRENADORS I COORDINADORS DEL PLA 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

CARRERES PER MUNTANYA   
 

 
OBJECTIUS 

 

El Programa de Tecnificació de Carreres per Muntanya FEMECV se centra en una formació 
global de l'esportista per aconseguir d'ell un desenvolupament equilibrat en matèries de salut, 
entrenament, disciplines esportives i competició. 

 

Els objectius principals del programa són els següents: 
 

o Desenvolupar un treball de Tecnificació amb esportistes Cadet, Junior i Promesa 
fent especial recalcament en les carreres per muntanya sense deixar de costat 
altres modalitats incloses en la FEMECV. 

o Realitzar un seguiment del nivell de condició física i rendiment de l'esportista. 
o Ensenyar als esportistes diferents hàbits saludables relacionats amb la salut, 

l'alimentació, els valors, la psicologia i l'entrenament. 
o Formar en aspectes tècnics, tàctics i de reglament als  esportistes. 
o Fomentar la pràctica esportiva en grup i cohesionar el mateix. 
o Ampliar l'oferta d'activitats tecnificades dins de la Comunitat Valenciana. 
o Fer complir una Normativa Esportiva fent especial incidència als estudis. 

 
 
 
 
 
 
 

Coordinador/a:  Enrique Fernando Sempere 

Tècnics  i / o  Col·laboradors  

2. Francisco Javier Alfonso Sánchez 

3. Israel Lamolda Ferrando   

4. David Mora García  

5. José Luis Palao   

6. Pedro Arturo Uréndez Vega  

7. Francisco Dura Sempere  

8. Heike Killis 

9. José Manuel Guadalcazar 
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LLISTAT D'ESPORTISTES I PROVES 
 

Nº NOM I 
COGNOMS CATEGORIA OBJECTIUS 

1 
Martín 
Aguado 
Sendra 

Cadet 

• Campionat de Lliga de carreres per muntanya de la FEMECV 
• Campionat Autonòmic de carreres per muntanya de la FEMECV 
• Copa d'Espanya de carreres per muntanya en línia 
• Campionat d'Espanya de carreres per muntanya en línia 
• Campionat d'Espanya de Km Vertical. 

2 
Anna 
Moliner 
Cañadas 

Cadet 
• Campionat de Lliga de carreres per muntanya de la FEMECV 
• Campionat Autonòmic de carreres per muntanya de la FEMECV 
• Campionat d'Espanya de Km Vertical. 

3 
Sira 
Salvador 
Escrig 

Cadet 
• Campionat de Lliga de carreres per muntanya de la FEMECV 
• Campionat Autonòmic de carreres per muntanya de la FEMECV 
• Campionat d'Espanya de Km Vertical. 

4 Abderrahim 
Hanzaze Junior 

• Campionat de Lliga de carreres per muntanya de la FEMECV 
• Campionat Autonòmic de carreres per muntanya de la FEMECV 
• Copa d'Espanya de carreres per muntanya en línia 
• Campionat d'Espanya de carreres per muntanya en línia 
• Campionat d'Espanya de Km Vertical. 

5 
Jordi 
Monferrer 
Marín 

Junior 

• Campionat de Lliga de carreres per muntanya de la FEMECV 
• Campionat Autonòmic de carreres per muntanya de la FEMECV 
• Copa d'Espanya de carreres per muntanya en línia 
• Campionat d'Espanya de carreres per muntanya en línia 
• Campionat d'Espanya de Km Vertical. 

6 
Pablo 
Sánchez 
Juarez 

Junior 

• Campionat de Lliga de carreres per muntanya de la FEMECV 
• Campionat Autonòmic de carreres per muntanya de la FEMECV 
• Copa d'Espanya de carreres per muntanya en línia 
• Campionat d'Espanya de carreres per muntanya en línia 
• Campionat d'Espanya de Km Vertical. 

7 Ana Murillo 
Ripollés Junior 

• Campionat de Lliga de carreres per muntanya de la FEMECV 
• Campionat Autonòmic de carreres per muntanya de la FEMECV 
• Copa d'Espanya de carreres per muntanya en línia 
• Campionat d'Espanya de carreres per muntanya en línia 
• Campionat d'Espanya de Km Vertical. 

8 

Noelia 
Rubio-
Quintanilla 
Puig 

Junior 

• Campionat de Lliga de carreres per muntanya de la FEMECV 
• Campionat Autonòmic de carreres per muntanya de la FEMECV 
• Campionat Autonòmic de cursa vertical de la FEMECV 
• Copa d'Espanya de carreres per muntanya en línia 
• Campionat d'Espanya de carreres per muntanya en línia 
• Campionat d'Espanya de Km Vertical. 

9 
Jordi 
Carratalá 
Isierte 

Junior 
• Campionat de Lliga de carreres per muntanya de la FEMECV 
• Campionat Autonòmic de carreres per muntanya de la FEMECV 
• Campionat d'Espanya de Km Vertical. 

10 
Jesús 
Martínez 
Delicat 

Junior 
• Campionat de Lliga de carreres per muntanya de la FEMECV 
• Campionat Autonòmic de carreres per muntanya de la FEMECV 
• Campionat Autonòmic de cursa vertical de la FEMECV 

11 
Josep 
Llanes 
Castell 

Junior 

• Campionat de Lliga de carreres per muntanya de la FEMECV 
• Campionat Autonòmic de carreres per muntanya de la FEMECV 
• Campionat d'Espanya de carreres per muntanya en línia 
• Campionat d'Espanya de Km Vertical. 
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12 
Joan 
Molina  
Ahís 

Junior 
• Campionat de Lliga de carreres per muntanya de la FEMECV 
• Campionat Autonòmic de carreres per muntanya de la FEMECV 
• Campionat d'Espanya de Km Vertical. 

13 
Alfredo 
Monferrer 
Tingues 

Junior • Campionat de Lliga de carreres per muntanya de la FEMECV 
• Campionat Autonòmic de carreres per muntanya de la FEMECV 

14 Borja Moya 
Beltrán Junior 

• Campionat de Lliga de carreres per muntanya de la FEMECV 
• Campionat Autonòmic de carreres per muntanya de la FEMECV 
• Copa d'Espanya de carreres per muntanya en línia 
• Campionat d'Espanya de carreres per muntanya en línia 
• Campionat d'Espanya de Km Vertical. 

15 
Eva  
Serres 
Codina 

Junior • Campionat de Lliga de carreres per muntanya de la FEMECV 
• Campionat Autonòmic de carreres per 

16 
Fran  
de la Creu  
Jordá 

Absolut - 
Promesa 

• Campionat Autonòmic de carreres per muntanya de la FEMECV 
• Copa d'Espanya de carreres per muntanya en línia 
• Campionat d'Espanya de Km Vertical. 

17 
Guillermo 
Albert 
Lizandra 

Absolut - 
Promesa 

• Campionat de Lliga de carreres per muntanya de la FEMECV 
• Campionat Autonòmic de carreres per muntanya de la FEMECV 
• Copa d'Espanya de carreres per muntanya en línia 
• Campionat d'Espanya de carreres per muntanya en línia 
• Campionat d'Espanya de Km Vertical. 

18 
Erik 
Coronat 
Climent 

Absolut - 
Promesa 

• Campionat de Lliga de carreres per muntanya de la FEMECV 
• Campionat Autonòmic de carreres per muntanya de la FEMECV 
• Campionat Autonòmic de cursa vertical de la FEMECV 
• Copa d'Espanya de carreres per muntanya en línia 
• Campionat d'Espanya de carreres per muntanya en línia 
• Campionat d'Espanya de Km Vertical. 

19 
Ricardo 
Cherta 
Ballester 

Absolut - 
Promesa 

• Campionat Autonòmic de carreres per muntanya de la FEMECV 
• Copa d'Espanya de carreres per muntanya en línia 
• Campionat d'Espanya de carreres per 

20 David Be 
Milos 

Absolut - 
Promesa 

• Campionat de Lliga de carreres per muntanya de la FEMECV 
• Campionat Autonòmic de carreres per muntanya de la FEMECV 
• Campionat Autonòmic de cursa vertical de la FEMECV 

21 
Aitor 
Jornet 
Crespo 

Absolut - 
Promesa 

• Campionat de Lliga de carreres per muntanya de la FEMECV 
• Campionat Autonòmic de carreres per muntanya de la FEMECV 

22 Adrián  
Ruiz Alcaraz 

Absolut - 
Promesa 

• Campionat de Lliga de carreres per muntanya de la FEMECV 
• Campionat Autonòmic de carreres per muntanya de la FEMECV 
• Campionat d'Espanya de Km Vertical. 

 
ESPORTISTES DESTACATS 

 
• RICARDO CHERTA BALLESTER 

o Actual Campió de la Copa d'Espanya FEDME categoria Promesa. 
o Possibilitats reals d'accedir a la Selecció Nacional per participar en els Mundials 

2019. 
• GUILLERMO ALBERT LIZANDRA. 

o Actual Campió de lliga de Carreres per Muntanya FEMECV categoria Promesa. 
o Possibilitats reals d'accedir a la Selecció Nacional per participar en els Mundials 

2019. 
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• ABDERRAHIM HANZAZE. 
o Actual Campió de la Copa d'Espanya FEDME categoria Cadet. 
o Aspirant a guanyador de la Copa d'Espanya FEDME categoria Junior. 
o Aspirant a  guanyador  de  la  prova  en  el  Campionat  d'Espanya  FEDME 

categoria Junior. 
 
ACTIVITATS DEL PROGRAMA DE TECNIFICACIÓ 

 
• Campionat de Lliga FEMECV en Línia que consta de 4 proves juntament amb les seves 

xerrades tècniques de preparació. 
• Reunió Intercentros FEDME 
• Campionat Autonòmic de la Comunitat Valenciana FEMECV de Cursa Vertical. 
• Campionat Autonòmic de la Comunitat Valenciana FEMECV en Línia. 
• Campionat Autonòmic de la Comunitat Valenciana FEMECV de Km Vertical. 
• Concentració preparatòria any 2020. 
• Concentració multidisciplines Femecv. 
• Concentració de presentació. 
• Concentració sobre organització d'esdeveniment esportiu en Corremón Trail. 
• Concentració de voluntariat en Festival Lurbel. 
• Lliga de competició CRONOS a FOC 2019 que consta de 7 proves. 
• Jornades d'activitat física i salut en Vithas Nisa Salut Esportiva. 

 
RELACIÓ DE TÈCNICS I COL·LABORADORS 
 

Nom Càrrec 

JOSE ÁNGEL RUEDA Seleccionador  

ISAAC LLÀCER BADAL Responsable del Programa de Tecnificació 

RICARDO CHERTA BALLESTER Auxiliar del Programa de Tecnificació 

 
 
 

ALPINISME   
 
INTRODUCCIÓ 
 

A principis del 2019 es va crear un nou grup d'esportistes tecnificats perquè realitzaren 
una tecnificació de dos anys 2019-2020, seguint les directrius proposades pel pla nacional de 
tecnificació d'Alpinisme FEDME (Federació Espanyola d'Esports de Muntanya i Escalada) les quals 
ens van proposar centrar les tecnificacions autonòmiques en esportistes joves i motivats cap a 
l'aprenentatge de les tècniques alpinístiques, independentment del nivell inicial.  

Després de les proves de selecció es va establir un grup definitiu de tecnificats que serien 
els triats per ser formats i tecnificats en el PTA de la FEMECV. 

Durant el 2019 es realitzaran 10 concentracions de formació on els tecnificats rebran 
formació inicial en relació a les diferents disciplines de l'alpinisme.  
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OBJECTIUS GENERALS DEL PTA 

 

Els objectius del Pla de Tecnificació d'Alpinisme de la Comunitat Valenciana són els 
següents: 

• Formar als joves alpinistes en totes les facetes de l'alpinisme, principalment enfocant 
la formació en els aspectes de seguretat i millora tècnica. 

• Desenvolupar un treball de Tecnificació amb alpinistes joves, intentant millorar el seu 
rendiment general en tot tipus de realitzacions. 

• Facilitar i promoure a mitjà termini un nivell alt de rendiment en els nostres 
esportistes tecnificats possibilitant l'accés a l'Equip Espanyol d'Alpinisme FEDME. 

• Facilitar als joves talents l'accés a l'alpinisme d'alt nivell. 
L'objectiu final és aconseguir alpinistes amb una formació íntegra i de qualitat amb unes 

bases suficients per realitzar qualsevol tipus d'activitat de forma autònoma i establir les bases 
para el desenvolupament d'alpinistes d'alt nivell.  
 
EQUIP COORDINADOR 

 

L'equip coordinador d'aquest PTACV 2019-20 està format per:  
• Coordinador Principal de PTACV: Miguel Anta Sancho 

Tècnic d'Alta Muntanya i Escalada, i Instructor d'Esquí Alpí 
• Director Esportiu FEMECV: Arturo Urendez 
 

TÈCNICS ESPECIALISTES 
 

Totes les persones que desenvolupen una funció dins de l'equip estaran en possessió de 
la titulació corresponent de Tècnic Esportiu de Muntanya, Llicenciat en Ciències de l'Activitat 
Física i l'Esport o Expert Reconegut per la FEMECV, que assegure la seua formació professional. 

Amb la finalitat d'aconseguir la major qualitat dins del professorat, s'intentarà disposar 
d'aquelles persones que la coordinació crega més adequades per a cada àrea, dins de les 
capacitats dels tècnics col·laboradors i de la seua competència professional. Sent necessari un 
ampli ventall de professionals. 

Els treballs de formació es realitzaran en diversos llocs de la geografia de la Comunitat 
Valenciana, Nacional i Internacional, buscant el lloc idoni per a cada especialitat. 

Part molt important per al resultat final del projecte és disposar de la major quantitat de 
recursos possibles en tots els aspectes, per a això és fonamental la col·laboració de totes les 
entitats i persones, per aquest motiu l'organització sempre estarà oberta a noves idees i 
suggeriments que suposen un pas endavant en el bon funcionament del Pla.      
ESPORTISTES SELECCIONATS 2019-20 
 

 
 

  

 

 

 

 
 
 

Nom Edat 

Marta Pérez Bravo 25 anys-1993 

Sergio M. Cantó Martinez 29 anys-1989 

Andrés Costa Marí 24 anys-1994 

Regina Zacarés López 26 anys-1992 

Isabel Coll Hernández 28 anys-1990 

Jaume Domingo García 19 anys-1999 
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CALENDARI D'ACTIVITATS 

 
   La raó de proposar un calendari és la de fixar objectius, objectius mensuals de formació 

i preparació de cara a la millora dels esportistes i a la preparació d'una eixida anual, on els 
esportistes posen en pràctica les tècniques adquirides i aprenguen a organitzar un viatge 
d'alpinisme.  

    Les concentracions es realitzaran els caps de setmana, podent variar l'activitat a realitzar 
o la zona triada per a això, en funció de la meteorologia o les condicions en muntanya, en cas de 
variar dates es farà sempre unànimement i s'avisarà amb la suficient antelació.  

 
• Gener 2019.- 26 i 27. Concentració d'escalada en roca, formació de maniobres 

bàsiques en paret. Sierra d'Aitana.  
• Febrer 2019.- 16 i 17. Formació d'escalada en gel. Valle de Benasque.  
• Març 2019.- 16 i 17. Formació esquí de muntanya. Vall de Boí. 
• Abril 2019.- 27 i 28. Formació escalada artificial. Serra d'Aitana. 
• Maig 2019.- 18 i 19 Formació Autorrescate. 
• Julio - agost 2019.- 22 al 28. Intercentros Alpinisme. Alps. 
• Setembre 2019.- 5 al 8. Intercentros Escalades Alpines. Sierra de Gredos. 
• Octubre 2019.- 19 i 20. Concentració escalada en roca. Sierra d'Aitana. 
• Novembre 2019.- 23 i 24. Concentració escalada esportiva. Vinalopó. 
• Desembre 2019.- 12 al 15. Intercentros Esquí Alpí. Benasque. 

 
ALTRES ACTIVITATS  
 

També està prevista la sol·licitud de proves médicoesportives en el centre de medicina 
esportista de Xest per a tots els esportistes tecnificats. La realització d'aquestes proves a principi 
d'any és molt útil per conéixer els paràmetres físics i fisiològics dels nostres esportistes 
tecnificats/as, els quals utilitzarem per orientar-los en els seus respectius entrenaments.  

 

MARXA NÒRDICA  
 

 
PROGRAMA  

 

En data 11 de gener de 2019 es forma el nou Comité de Marxa Nòrdica en el si de la 
Federació de Muntanya i Escalada de la Comunitat Valenciana. 

 
Dins dels seus objectius, a l'Àrea de competició, s'establix definir les bases d'un procés de 

tecnificació d'esportistes, a fi de detectar els talents entre els esportistes federats i configurar 
un procés de suport, durant aquesta temporada, per aconseguir incorporar-los a la competició 
d'alt nivell, tant en l'àmbit autonòmic com a nacional. 

Com a primer pas d'aquest procés, es convoca a tots els esportistes federats, practicants 
de Marxa Nòrdica, a la realització d'unes proves d'accés (test objectiu de resistència, velocitats, 
entrevista). Aquestes van tenir lloc en la localitat de Crevillent (Alacant) el passat 3 de febrer. 

De les mateixes van resultar seleccionats, al principi, 14 esportistes, 6 dones i 8 homes, als 
quals se'ls incorpora en el procés de tecnificació 2019. 
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De la mateixa manera, es manté obert el procés per facilitar la incorporació al mateix 

d'esportistes, sempre per les seues qualitats demostrades en les competicions d'àmbit 
autonòmic, sent l'Equip Tècnic de l'Àrea de competició qui decidisca convidar-los, i sempre que 
ells manifesten el compromís d'estar en el procés.  

 
Durant aquesta temporada, l'equip representant de FEMECV en les competicions 

nacionals serà escollit entre els components d'aquest procés de tecnificació. La composició 
d'aquest equip podrà variar sobre la base de l'evolució del procés i/o altres variables que puguen 
intervindre. 
 
LLISTAT D'ESPORTISTES SELECCIONATS 2019 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVITATS 

 
1.- Activitats esportives de competició del programa de tecnificació, des de l'1 de gener 

de 2019 fins a finals d'any.  
 
Els compromisos adquirits durant aquest any, a fi de presentar equip de competició com 

a selecció FEMECV, són les proves puntuables per a la Copa d'Espanya FEDME, així com el 
Campionat d'Espanya FEDME individual i per seleccions autonòmiques. 

 

Nom i Cognoms Data de 
Naixement Club Categoria 

Ramón Álvarez Borrás 24-07-81 S. M. At. Crevillent Sènior 

Emilio Pla Verdú 23-07-83 C Exc. Rotova Sènior 

Silvia Jordá Martí 26-05-82 Trail Serra Vernissa Sènior 

J Miguel López Díez  09-07-75 Costa Blanca Elx Vet-A 

Gerard Gibaja Núñez 18-04-75 Costa Blanca Elx Vet-A 

Xavier Llopis Mullor  08-02-71 S. M. At. Crevillent Vet-A 

Víctor Candela Santiago 06-12-72 S. M. At. Crevillent Vet-A 

Dolores Gregorio Gandía 27-08-72 S. M. At. Crevillent Vet-A 

Carmen Ortuño Lozano 04-08-77 S. M. At. Crevillent Vet-A 

Ana Mas Guzmán 14-08-74 S. M. At. Crevillent Vet-A 

José Cortés Pérez  01-02-62 S. M. At. Crevillent Vet-B 

Sergio Casessis Serrano 26-02-68 Marxa Nòrdica Alacant Vet-B 

Carmen Gaona González 14-06-68 Marxa Nòrdica Alacant Vet-B 

Merche Carbonell Ferrando  24-07-57 C. Exc. Tavernes Valldigna Vet-C 

Rosario Martín Alonso 23-04-58 Marxa Nòrdica Alacant Vet-C 
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Tipus d'activitat  realitzada Data de 
realització Lloc 

1ªPrueba Copa de  Espanya 23 març la Corunya 

2ª Prova Copa d'Espanya  7 abril  Santa Ana la Real 

Campionat d'Espanya 4 maig Elx 

3ª Prova Copa d'Espanya  12 octubre  Mallorca 

4ª Prova Copa d'Espanya  24 octubre Sant Sebastià 

 
2.- Activitats esportives de concentració del programa de tecnificació, des de l'1 de gener 

de 2019 fins a finals d'any.  
A la programació realitzada, s'ha intentat col·locar almenys una sessió de tecnificació 

mensual, per dedicar-les, entre altres activitats dirigides al progrés tècnic dels esportistes, a 
l'anàlisi prèvia i posterior (vídeo tecnificació) tant de les proves FEMECV, com de les proves 
FEDME a les quals s'acudeixi. 

 

Tipus d'activitat  realitzada Data de 
realització Lloc 

Tecnificació  3 març  Alacant 

Tecnificació  31 març Crevillent / Alacant 

Tecnificació  28 abril Alacant 

Tecnificació  26 maig Navarrés 

Anàlisi 1ª parteix temporada 16 juny per determinar 

Preparatòria 2ª part temporada 15 setembre per determinar 

Tecnificació  6 octubre per determinar 

Anàlisi final de temporada 3 novembre per determinar 

                        

OBJECTIUS 2019 
 
Generals:  
• Establir unes bases de treball estables, a fi d'aconseguir un procés de tecnificació 

adequat a les necessitats dels esportistes tecnificats i enfocades als compromisos de 
cada temporada. 

• Establir els criteris de selecció adequats, dirigits als futurs processos de tecnificació. 
Mitjançant la incorporació directa al procés, dels esportistes de la Comunitat que 
hagen obtingut els primers llocs (rànquing) de les competicions FEMECV i FEDME. Així 
com uns altres que sorgisquen de les proves de selecció establertes a aquest efecte. 

• Incorporació al procés, d'esportistes de categories més joves com Junior, Promesa i 
Sènior (Deporti Base), en col·laboració amb altres àrees del Comité amb implicació en 
la difusió d'aquest esport entre els més joves. 

• Implicació en el procés dels tècnics (entrenadors, instructors de MN, preparadors 
físics, etc.) dels clubs amb esportistes tecnificats i fins i tot dels familiars, en cas 
d'esportistes menors d'edat. 
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Específics: 
• Vetllar per la salut dels esportistes tecnificats mitjançant la realització de proves 

d'esforç esportives a tots. 
• La millora de l'entrenament dels esportistes, a fi que obtinguen el màxim rendiment 

en la pràctica esportiva. Mitjançant l'anàlisi de les necessitats dels esportistes i el 
suport de l'equip tècnic en tots els apartats: tècnic, físic, psicològic, tàctic, etc. 

• El seguiment dels seus progressos esportius, sobre la base del  compromís adquirit de 
participar en un procés d'avaluació i millora contínua. 

• Seleccionar el millor equip de competició, apte per aconseguir els millors resultats en 
les proves nacionals on representin a la FEMECV. 

 
TÈCNICS: 
 
Coordinador/a i tècnics responsables del programa  

 

 

 

 

 

  

 
  

Coordinador/a: :  Teresa Alonso Romero 

Susana Ivars Ortiz Entrenadora 

Mariano Moreno Rodó Seleccionador 

Ignacio Martínez-Ridruejo              Responsable àrea Formació 
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GESTIÓ I FUNCIONAMENT 
 
 
La FEMECV té uns mitjans humans i tècnics amb els quals atendre les peticions dels 

federats i Clubs, així com la gestió diària de la Federació, tràmits subvencionis, supervisió de 
projectes, tramitació llicencies, parts d’accidents i esdeveniments esportius, etc... 
 
 
DESPESES PERSONAL 
 

En la federació hi ha 7 persones contractades, per realitzar les funcions d'aquesta. Havent-
se obert una Oficina Tècnica a València.  

 
Actualment 5 a la seu d'Elx i 2 en l'Oficina Tècnica de València.  S'ha obert una Oficina 

Tècnica a València en el mes de febrer en el centre de la ciutat amb un horari d'atenció al federat, 
donant més proximitat i recolzament en especial als federats i clubs de València i Castelló, 

 
També es portarà com en anys anteriors, el conveni amb la Conselleria d’Agricultura, Medi 

Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, on seguirem portant el registre públic de 
senders de la Comunitat Valenciana, disposant d'una persona que s'encarrega de l'assistència 
tècnica per a la revisió i actualització del registre de senders de la CV, que servirà com a informe 
per a l'engegada del Pla Director de senders. 
 
 
DESPESES DE GESTIÓ 
 

Aquestes despeses dels diferents comités, comissions i directiva, es detalla a continuació 
quants components hi ha en cada comité, comissió i les reunions que es realitzen. Sent una nova 
etapa, hi ha diverses vocalies noves amb els seus respectius, comités i comissions de treball.  

 
Des de la Junta Directiva s'ha volgut implicar a més federats, Clubs i assemblearis en les 

diferents Vocalies, Comités i grups de treball per millorar la participació del nostre col·lectiu a les 
diferents àrees de la FEMECV. 
 
 
SERVEIS INFORMACIÓ MUNTANYA 
 

Es realitzen diverses compres de llibres per a la informació que disposem a la nostra 
biblioteca per als esportistes i material varis per a les activitats. I s'han arribat a acords amb 
Editorials de Mapes excursionistes així com una millor informació i més actualitzada en la web a 
les diferents Àrees. 

 
Es va a iniciar l'Arxiu Històric Documental de la FEMECV, que  digitalitzarà, registrarà i 

donarà divulgació a la història del muntanyisme de la CV, amb la col·laboració dels Clubs i 
esportistes veterans. 
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ÀREA DE COMUNICACIÓ  
 

Un dels objectius d'aquesta nova Junta Directiva, és apropar la Federació al col·lectiu 
federat i als Clubs, i fer-ho de manera transparent, actual i propera.  

 
La creació d'aquesta  àrea suposa una aposta per la cura i difusió dels objectius, propostes 

i accions de la FEMECV, i la transmissió d'una imatge renovada i accessible. Suposa, per tant, un 
treball conjunt en el qual s'inclou l'atenció al públic, l'actualització d'aspectes de gestió, les eines 
i mitjans de comunicació… i en el qual està implicat tot l'equip humà que participa en la 
Federació: Junta Directiva, personal federatiu, EVAM i els seus professors… 

 
S'està duent a terme la incorporació d'un nou estil de comunicació, que ve marcat pel 

bilingüisme, la transparència, la proximitat, l'atenció a la diversitat, la igualtat… En aquest sentit, 
també es pretén millorar els protocols i documents elaborats a qualsevol àrea, unificant-los i 
actualitzant-los, i reconfigurar la imatge corporativa de la Federació (disseny, imatges, 
maquetació, redacció de notícies…).  

 
Seguint aquestes directrius, la comunicació a les xarxes socials es va a unificar, donant-li 

coherència a tot el publicat. Respecte al Butlletí, es realitzarà en format digital, reduint 
l'excessiva despesa pressupostària, amb la mateixa periodicitat i amb un enfocament més 
enriquidor. Així mateix, s'establiran nous contactes amb mitjans de comunicació (TV, premsa, 
radio…) per donar difusió a la FEMECV, es buscaran nous espais de promoció, campanyes 
audiovisuals… etc.  

 
Es tracta de renovar la imatge de la Federació, recuperar la confiança en la gestió, cuidar 

la informació i la transparència, millorar l'atenció amb noves vies i eines… I per a això es compta 
amb un equip multidisciplinari, que aportarà coneixements i professionalitat de forma 
progressiva.  
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REUNIONS I COMPONENTS DELS DIFERENTS COMITÉS I GRUPS DE TREBALL 
 

COMITES REUNIONS 
ANUALS 

COMPONENTS 

Assemblea 1 o 2 125 

Junta Directiva 12 18 

Delegacions provincials 12 --- 

Comité de Senders  12 8 

Comité Muntanya i Sostenibilitat 4 15 

Comité de Marxa Nòrdica 12 7 

Comité de Carreres per Muntanya 12 6 

Comité de Barrancs 12 3 

Comité Joventut i Família  12 2 

Comité de Dona i Esports  12 7 

Comité d'Escalada i Alpinisme 12 4 

Comité Muntanya Inclusiva i Solidaritat  12 3 

Comité de Seguretat 12 4 

Comité de Cultura, Territori i Voluntari 12 3 

Comité de Disciplina Quan es convoca 3 

Comité d'Apel·lació Quan es convoca 5 

Comité d'Àrbitres 1 o 2 4 

Reunió Àrbitres 3 40 

Reunió Anual EVAM 1 50 

Comissió de l’Assegurança Quan es convoca 6 

Àrea de Comunicació 4 5 

Assessors 4 4 

 TOTAL 322 
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CONCLUSIONS 
 
Des de la FEMECV  volem amb aquest projecte: 

• Augmentar el nombre d'activitats de promoció organitzades per la FEMECV i els 
clubs i seccions de muntanya adscrits a la FEMECV. 

• Millorar l'organització i gestió d'esdeveniments competitius dins de la CV, tant de 
caràcter autonòmic com a nacional. 

• Consolidar la presència de la FEMECV com a representant de la CV en competicions 
de caràcter nacional dins de les especialitats de Carreres per Muntanya, Esquí de 
Muntanya i Escalada. 

• Incrementar la presència d'esportistes en Seleccions Nacionals i promoure la seua 
participació en esdeveniments internacionals de rellevància. 

• Augmentar el nombre de clubs de muntanya dins de la Comunitat Valenciana, amb 
una atenció més directa i comunicativa 

• Un major  nombre de federats especialment   adscrits als Clubs potenciant i 
recolzant més les activitats de les entitats esportives 

• Millorar la  qualitat de la informació a Clubs i federats en general a través de l'Àrea 
de Comunicació i de la participació activa en vocalies, comités i projectes socials i 
esportius. 

 
En conclusió: 

• A través de l'organització d'activitats es pretén publicitar més les diferents 
modalitats esportives. D'altra banda, per millorar la qualitat esportiva es 
potenciarà l'enviament de les diferents seleccions a les competicions oficials. 

• Ampliar les àrees d'acció esportiva de la FEMECV amb nova vocalies i projectes que 
atenguen a les demandes de la societat actual com el muntanyisme inclusiu, la 
solidaritat, la joventut i famílies,  el voluntariat, la cultural, el territori, la seguretat  
i la sostenibilitat 

• S'espera que els federats i afins troben interessant la informació facilitada per la 
FEMECV  a través del seu web. On amb el nou sistema que s'està implantant en 
esta web puguen buscar tota la informació per a la millora esportiva en la nostra 
disciplina “La muntanya” i federar-se de manera contínua a través de la tramitació 
de la llicencia via online. 

• Augmentar de manera percentual el nombre de federats per aquest 2019 és una 
tasca complexa, però que amb l'equip humà que explica la FEMECV pot ser factible. 
Agilitat en els tràmits és premissa a l'àrea administrativa, creant una satisfacció en 
els federats que necessiten l'ajuda o assessorament. 

 

 

 

 

 

 

 

 


