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3.- MEMÒRIA ESPORTIVA  
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3.1.- ACTIVITATS VOCALÍES 
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VOCALÍA MUNTANYA INCLUSIVA I SOLIDARITAT 
MAGIC LINE 2 DE FEBRER DE 2020 
 

Es va tractar d'una caminada amb recaptacions 
solidàries que es van destinar íntegrament als 
programes d'atenció social de Sant Joan de Déu 
València i dues entitats socials pròximes. 

 
Per segon any consecutiu es va celebrar aquesta 
activitat, que compta amb la col·laboració del Club 
Senderisme de València que, entre altres 
aspectes, ha dissenyat el recorregut realitzat. 

 
Sota el lema “Caminar Transforma”, enguany han 
participat més de 1.300 participants, en tres 
recorreguts diferents que han acabat en la Plaça 
de l'Ajuntament de València, amb una festa final. 
 
Una activitat no competitiva, en la qual l'única competició és la que realitza cadascun 
dels equips que es formen en participar per aconseguir el seu propi repte solidari. 

 
En aquesta ocasió, la FEMECV ha participat des de la Vocalia de Muntanya Inclusiva i 
Solidaritat amb un equip per a secundar i donar suport a aquesta iniciativa. Es tractava 
d'un equip format per membres de la Federació i de la UCV que va realitzar la marxa de 
10k amb una cadira Joëlette, amb la qual Paco i la seua família van poder gaudir de 
l'experiència i el recorregut. 

 
TALLER D’INICIACIÓ A L’ESCALADA AMB PERSONES CEGUES I AMB DISCAPACITAT  
VISUAL – 7 DE MARÇ 2020 
 

El dia 7 de març la Vocalia de Muntanya Inclusiva 
i Solidaritat va planificar una activitat conjunta 
amb participació internacional, amb l'associació 
ALBA (Associació per a l'Ajuda de Persones amb 
Albinisme) i l'ONCE. 

 
Es va preparar un taller d'iniciació a l'escalada en 
el rocòdrom del Complex Esportiu de la Petxina. 
Aquesta activitat va tindre com a objectiu que 
xics i xiques amb albinisme de diferents països 
prengueren contacte amb un esport com 
l'escalada. 
 
Va estar emmarcada dins del projecte europeu OBSTACLE RACE: THE INCLUSION OF 
YOUNG PEOPLE WITH ALBINISM THROUGH SPORTS”. 
Va ser una experiència entranyable per a tots!!! 
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TEMPS DE CONFINAMENT (MARÇ-MAIG 2020) 
 

Durant el temps de confinament des de la Vocalia vam tractar de mantindre i potenciar 
la sensibilització de la societat cap a la inclusió de persones amb discapacitat a la 
muntanya. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARTICIPACIÓ EN L'ELABORACIÓ DEL DOCUMENT DE RECOMANACIONS COVID-
19, ESPORTS DE MUNTANYA I DISCAPACITAT ELABORAT PER LA FEDME I ALGUNES 
FEDERACIONS AUTONÒMIQUES 
 

Des de la Vocalia vam tindre diverses reunions de treball per a la creació d'aquest 
document per a facilitar així la desescalada en relació a la realització d'activitats en el 
medi natural i les persones amb diferents tipus de discapacitat. 
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II TROBADA DE CADIRES DE MUNTANYA (JOËLETTE) DE LA CV 

AJORNADA 
 

Activitat prevista per a maig de 2020 ajornada per motius del COVID-19 

 
II JORNADA DE MUNTANYA INCLUSIVA I SOLIDARITAT DE LA CV 

AJORNADA 
 
   Actividad ajornada. 
 
PROGRAMA D'IGUALTAT I INCLUSIÓ AMB LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA “XELLA”  
18 D’OCTUBRE DE 2020 
 
 

La Vocalia de Muntanya Inclusiva i Solidaritat va participar en el programa d'igualtat i 
inclusió de la Diputació de València en la Ruta 3 a Xella, organitzada pel Club el Muntot 
de Xella. 
 

L'objectiu del programa va ser la promoció de l'esport 
entre les dones i les persones amb discapacitat. En 
aquesta ruta van participar 17 dones de les 24 places 
disponibles, entre elles una dona amb discapacitat. 

 
Durant la ruta es va poder gaudir de la geologia de la ruta 
així com de la riquesa cultural de Xella. 
La majoria dels participants van veure per primera vegada 
com funcionava la cadira de muntanya Joëlette. Una 
cadira dissenyada perquè les persones amb discapacitat 
motriu puguen accedir a la muntanya. 
Des de la vocalia de Muntanya Inclusiva i Solidaritat de la 
FEMECV es va explicar el funcionament de la vocalia i els seus objectius. Van participar 
tots els membres de la vocalia com a pilots de la cadira fent possible que Lydia gaudira 
com una més de la ruta. 
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PROJECTE PER A PREMIS EMPRÉN ESPORT NOVEMBRE 2020 
 

Es va preparar des de la vocalia un projecte per a optar als premis Emprén Esport de la 
Fundació Trinidad Alfonso però el projecte no va ser seleccionat com a finalista. 

 
PARTICIPACIÓ EN L’ESDEVENIMENT PLAÇA ESPORTIVA 23 DE NOVEMBRE DE 2020 
 

El 23 de novembre la vocal de Muntanya Inclusiva i Solidaritat va participar en la 
presentació de la primera Guia de l'Esport Adaptat de València. 
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VOCALIA DE SENDERS I REFUGIS 
ACTIVITATS FEDERATIVES 
 
L’any 2020 va ser un any atípic per a les activitats grupals de senderisme degut a la 
pandèmia de la Covid-19 i el confinament des de març de 2020, la qual cosa va provocar 
primer l'ajornament de les activitats de la Vocalia i després la seus suspensió. 
Només es va poder celebrar la 56ª Marxa de Veterans de la Comunitat Valenciana al 
municipi de Ròtova amb la col·laboració del seu Centre Excursionista. 
 
 
CONVENIS I SUBVENCIONS PREVISTES:  
 
• Conveni de col·laboració entre la Generalitat Valenciana, a través de la 

Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament 
Rural per al manteniment del registre de sendes en l'exercici 2020. 
 
Subvenció nominativa a la FEMECV per un import de 30.000,00€ per al manteniment 
del Registre Públic de Sendes de la Comunitat Valenciana. 
 
Entre altres, el punt segon del conveni estableix les obligacions de la FEMECV, que es 
compromet a complir pels seus propis mitjans les següents: 

 
• Control de qualitat de les sendes inscrites en el Registre Públic de Sendes de la 

Comunitat Valenciana que no tenen track i no realitzats en 2018 o 2019.  
• Control de qualitat de 6 sendes inscrites en el Registre Públic de Sendes de la 

Comunitat Valenciana i que ha de renovar el compromís de manteniment (anys 
2014 i 2015) 

• Control de qualitat de les sendes de Gran Recorregut inscrites en el Registre 
Públic de Sendes de la Comunitat Valenciana GR 33, GR 36 i GR 37 

• Adequació de tracks i dades tècniques del 20% de les sendes inscrites en el 
Registre Públic de Sendes de la Comunitat Valenciana 

• Digitalització del 50% dels expedients de les sendes inscrites en el Registre 
Públic de Sendes de la Comunitat Valenciana i creació d'una base de dades. 
Desenvolupament del Pla Director de Sendes de la Comunitat Valenciana. 

• Creació d’un nou cercador de sendes. 
• Assessorament als ciutadans i a les administracions públiques en la inscripció 

en el Registre Públic de Sendes de la Comunitat Valenciana. 
• Assessorament en matèria d'excursionisme i senderisme a la Conselleria 

d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural. 
 

 
• Subvenció nominativa de la Diputació d'Alacant amb destinació a l'activitat 

d'organització Programa Senderisme 2020, per import de 12.000,00 euros. 
 
El Programa “Caminant amb la Diputació d'Alacant” està consolidat en el temps. 
Enguany, degut a la pandemia, les sis excursions previstes es van retardar a la tardor i 
es va limitar la participació a 25 persones per a complir amb la normativa establida per 
les autoritats sanitàries per a la prevenció de la Covid-19. 
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• Subvenció nominativa de la Diputació de València amb destinació a l'activitat 
d'organització d'un projecte social d'acord amb els objectius d'igualtat i esport 
inclusiu durant 2020, per import de 15.000,00 euros. 
 

Amb la idea d'ampliar el Programa de Senderisme de la Diputació d'Alacant a les altres 
dues províncies de la Comunitat Valenciana, en 2020. 
 

Va constar de 7 rutes que es van realitzar després de l'estiu i també limitades a 25 
persones. Cal destacar la implicació de les vocalies de Dona i Esport i Muntanya 
Inclusiva i Solidaritat, així com la implicació de les Delegades Provincials i la 
participació de diverses associacions de dones en les excursions. 

 
COMITÈ DE SENDERS 
 
Durant 2020 només s'han realitzat dues reunions del comité. La primera presencial a 
Benissa, on es van revisar i aprovar les noves fitxes de treball dels Tècnics de Sendes; i la 
segona, ja en confinament, es va realitzar en format virtual i va ser informativa i de 
seguiment. 
 
HOMOLOGACIONS I CONTROLS DE QUALITAT 
 
• Homologacions de sendes.  

En 2020 les sol·licituds de promotors per a homologar, revisar o modificar sendes han 
sigut molt poques. En total s'han obert cinc expedients nous i s'han realitzat quatre 
homologacions. 
 

• Controls de qualitat per a registre 
esportiu. 
A part dels controls de qualitat inclosos en 
el conveni de la Generalitat Valenciana per 
al Registre Públic de Sendes, enguany la 
FEMECV ha destinat una partida pròpia per 
a realitzar els controls de qualitat de les 
sendes del registre esportiu amb termini 
del compromís de manteniment. 
 

• Revisió de Fitxes 
S'ha incorporat als treballs dels Tècnics de Sendes la revisió de dades i adequació dels 
tracks de les fitxes del cercador de sendes. Aquestes tasques estan incloses dins del 
Conveni de GVA. 

 
FORMACIÓ PER A TÈCNICS DE SENDES 
 
Tal i com estava previst per a 2020, s'ha organitzat una 
nova edició del Curs de Tècnics de Sendes FEDME amb un 
format mixt, amb classes presencials en la seu de Torrent 
de la Universitat Catòlica de València i amb la nova 
plataforma de formació de la EVAM. El Curs ha comptat 
amb 23 participants de les tres províncies de la CV, de 
Terol, Madrid i Balears, fet a destacar en temps de 
pandèmia que també va afectar algunes de les eixides 
pràctiques.  
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A més, durant 2020 s'ha desenvolupat el primer dels Cursos d'Actualització de Tècnics de 
Sendes FEMECV, que es va impartir online en la plataforma de la EVAM. 
 
També s'han organitzat dos (Benissa i Torrent) per a donar a conéixer en profunditat les 
noves línies d'actuació, la documentació i les noves fitxes de treball als Tècnics de Sendes 
FEMECV.  
 
FORMACIÓ PER A ESPORTISTES I CLUBS 
 
A través d'una sol·licitud de l'Associació Trenca Termes dels Ports es va organitzar el mes 
d'octubre en la localitat de Todolella una jornada de dos dies per al manteniment i 
marcatge de sendes homologades. Van participar 15 esportistes dels diferents clubs de 
la comarca amb una gran acollida. 
 
Arran d'aquesta iniciativa es pretén estendre, amb l'ajuda de les Delegades Provincials, 
aquesta jornada per a altres comarques o clubs. 
 
REFUGIS 
 
En 2020, a causa de les circumstàncies, es va haver d'anul·lar la reunió de refugis i la 
jornada de portes obertes del refugi de la Figuereta, del Centre Excursionista de Pego. 
S'ajorna per a 2021. 
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VOCALIA DE CULTURA, TERRITORI i VOLUNTARIAT 
 
AJUDES FEMECV ACTIVITATS CULTURALS 2020 
 
La junta directiva de la FEMECV en data 26 de juny va aprovar la proposta de concessió 
d’ajudes del programa d’activitats culturals 2020 presentada pel comitè de la vocalia de 
cultura, territori i voluntariat, previ estudi i valoració de les nou sol·licituds presentades, 
d’acord amb els criteris que consten al punt 4t de les 
bases reguladores:  

o Adequació i incidència de l’activitat en 
relació a l’objectiu de promoció 
d’activitats culturals d’aquesta 
convocatòria. 

o Memòria descriptiva i pressupostaria 
presentada. 

o Àmbit territorial (local, comarcal, 
supracomarcal, autonòmic). 

o Nombre de llicencies federatives de 
l’entitat sol·licitant. 

o Ús del Valencià, en la difusió i en la 
execució de l’activitat. 

o Commemoració 25, 50 aniversari de 
creació / fundació del club/centre. 

 
Amb aquesta segona convocatòria d’ajudes, des de la FEMECV es dona suport a 
l’organització d’activitats de difusió, promoció  i coneixement dels esports de muntanya, 
especialment en la vessant, cultural, el coneixement del territori i el medi natural, el 
paisatge, l’arquitectura de muntanya, la toponímia, el mon rural, història de 
l’excursionisme valencià i la commemoració d’aniversaris entitats excursionistes. 
 
Agraïm als clubs organitzadors el seu esforç i dedicació en la preparació i realització de 
les mateixes, mes encara en aquest any difícil condicionat per la crisis sanitària de la 
COVID 19. Esperem poder reprendre les activitats col·lectives el mes prompte possible, 
una vegada la situació sanitària ho permeta. 
 

RELACIÓ D’AJUDES SOL·LICITADES i APROVADES AL PROGRAMA D’ACTIVITATS 
CULTURALS FEMECV 2020. 

SOL·LICITANT PROJECTE/ACTIVITAT 
PRESSUPOST 

ACTIVITAT 
AJUDA 

APROVADA  

GRUP 
EXCURSIONISTA 
RATOT 

Edició del llibre memòria 
gràfica de les activitats 
esportives, culturals i socials: 
“Cinquanta anys d’il·lusió” 

3.500,00 € 500,00 € 

 
GRUP MUNTANYA 
DE BENEIXAMA 

I Setmana Cultural de 
Muntanya de Beneixama 2020 

1.811,00 € 

Amb motiu de l’estat 
alarma Covid-19 
presenta renuncia a 
l’ajuda per no poder 
dur a terme les 
activitats 
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S.M AGRUPACION 
OJE 

Una volta per la Comunitat. 
Coneixement de la nostra 
biodiversitat 

265,00 € 150,00 € 

CENTRE 
EXCURSIONISTA 
CONTESTÀ 

Calendari activitats culturals 
2020 Centre Excursionista 
Contestà 

3.100,00 € 

Amb motiu de l’estat 
alarma Covid-19 
presenta renuncia a 
l’ajuda per no poder 
dur a terme les 
activitats 

CLUB ESPORTIU 
XAFA ROQUES 
FORCALL 

Projecte de foment del 
coneixement del paisatge 
Forcallà: coneixem el nostre 
patrimoni estimem el nostre 
poble. 

1.850,00 € 500,00 € 

PASQUAL A FUSTER 
GARCIA 

Excursions en família i 
culturals, maquetació de 22 
fitxes d ́excursions i projecció 
d ́audiovisuals 

1.053,60 € 500,00 € 

CENTRE 
EXCURSIONISTA 
CASTELLÓ 

Excursions de caire cultural en 
defensa de la llengua i 
coneixement del nostre 
patrimoni, xarrades al centre 

3.000,00 € 

Amb motiu de l’estat 
alarma Covid-19 
presenta renuncia a 
l’ajuda per no poder 
dur a terme les 
activitats 

CENTRO 
EXCURSIONISTA 
ALMORADI 

I Exposición de dibujos 
concurso infantil “Pequeños 
Escaladores” 

318,17 € 200,00 € 

CLUB EXC XAFANT 
TALONS VINALESA 

MOU-TE PER L’HORTA: 
Camins de terra i aigua. 

1.313,00 € 500,00 € 

 
 
2N PREMI FEMECV FOTOGRAFÍA DE MUNTANYA 
 
Aquesta segona edició del Premi FEMECV de fotografía de muntanya ha comptat amb 21 
participants, que van aportar un total de 77 fotografies que s'incloïen en dues de les tres 
categories que es van plantejar. 
 
 
Al darrer mes de desembre es va reunir el jurat designat pel Comité de la Vocalia de 
Cultura, Territori i Voluntariat, per examinar i valorar les fotografies presentades en 
aquesta 2ª edició del Premi, resultant premiades les següents fotografies: 
  
CATEGORIA: La muntanya, la naturalesa, el territori i paisatge de la C. Valencian 
1r Premi, “Les Agulles de Serrella 3”, de l'autor Camilo Tomás Navarro 
2n Premi, “Canal nevada del Penyagolosa”, obra de Santiago Querol Rodriguez 
  
CATEGORIA: Els esports de muntanya 
1r Premi, “Expedición Libertad”, presentada per Vanesa Aparicio Tortosa 
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Els premis consisteixen en una llicència FEMECV 2021 modalitat bàsica A, diploma, 
samarreta FEMECV i lot llibres muntanya i naturalesa, per als primers premis; i un diploma, 
samarreta FEMECV i lot llibres muntanya i naturalesa, per als segons. 
 
La tercera categoría: ARXIU HISTÒRIC FEMECV, ha quedat deserta al no haver-se 
presentat cap fotografía referent a activitats federatives organitzades, amb una 
antiguitat al menys de 10 anys. 
 
Pel que fa al segón premi de la categoría ELS 
ESPORTS DE MUNTANYA, també ha quedat desert a 
criteri del jurat, al no reunir la qualitat mínima 
necesaria la resta d’obres presentades. 
 
Aquest premi va sorgir per a promoure la pràctica de 
la fotografia dins el col·lectiu de federats i 
federades, compartint la nostra passió: l'esport i la 
muntanya. 
 
Agraim a tots els participants l'aportació de les 
seues obres i la seua participació i els animem a 
continuar participant en les properes edicions 
d’aquest Premi FEMECV de fotografía de muntanya. 
 
 
CONVENI AMB AVAMET (ASSOCIACIÓ VALENCIANA DE METEOROLOGIA)  
 

  
Aquest conveni té l'objectiu de divulgar la meteorologia de muntanya entre el col·lectiu 
muntanyenc, així com establir canals d'informació sobre les prediccions meteorològiques 
en la C.Valenciana, que poden ser útils per a la planificació i prevenció dels nostres 
esports de muntanya, i mes amb informació. 
Un acord amb una Associació de la qual la FEMECV és ara soci que promou el coneixement 
del temps , on la meteorologia no sols és una base fonamental per a la formació dels 
tècnics esportius i dels responsables de Clubs, sinó també per als federats i persones que 
salen a la muntanya a practicar senderisme i altres esports. 
La meteo forma part de la nostra planificació i és una eina de seguretat que amb aquest 
Conveni es reforçarà amb accions de divulgació i de formació meteorològica.  
 
En la web de la FEMECV hem disposat l'enllaç per accedir a tota la informació 
meteorològica elaborada i recollida pels socis de Avamet. 
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VOCALIA JOVENTUT I FAMÍLIES 
 
 
Vocalia de recent creació, que persegueix des del seu començament, dos objectius 
fonamentals: 
 

1. Fomentar l'activitat excursionista dels joves i de les famílies en el medi natural, i  
2. Estrényer llaços amb diverses associacions juvenils de major implantació a la 

Comunitat Valenciana. 
 
Al llarg de l'any 2020, no es va poder fer cap dels projectes dissenyats per a l'any per la 
Crisi de Covid 19. 
 
LLIGA SARGANTANES 
 
De la Lliga Sargantanes només es va poder fer la primera 
prova en el dia la Marxa de Veterans a Ròtova. El 2 de 
Febrer de 2020. 
 

La segona prova va ser suspesa hores abans per 
decretar-se l'estat d'alarma es realitzaria a Villena 
coincidint amb el dia de Senderista. La resta de les 
proves fins a un total de sis es van suspendre. També 
totes les activitats previstes per a l'estiu es van 
cancel·lar. 
 
ESTIU JOVE 
 

Campament Juvenil, Travessia del Ports i Refugi de Javalambre es van suspendre. 
 
PROTOCOL DE PREVENCIÓ ABUSOS 
 

Des de la Vocalia s'ha redactat el Protocol per a la Prevenció, Detenció i Actuació Enfront 
de l'Assetjament i Abús Sexual, perquè no existia res sobre aquest tema en la FEMECV. 
 
PRESÈNCIA I VISITES VOCALIA 
 
El vocal assisteix a les excursions de la Diputacion de València. 

• Les Petjades del Rio Ebron a Castielfabib. 
• Variant del PR-CV 379 Ruta del Volcan a la Vall de Cofrentes. 
• Reatillo Alt a la Plana d'Utiel-Requena. 

 
També i a causa de la poca activitat existent col·labora directament amb la Presidència en 
diverses tasques, com a selecció de l'empresa de comunicació, coordinar la selecció 
d'imatges a Sentir Rural i col·laboració en el consell de redaccion de la revista Cims. 
 
Les relacions amb l'IVAJ i formatives amb els moviments Juvenils van quedar 
paralitzades. 
 
La vocalia de Joventut i Famílies es reuneix una vegada al mes amb els seus membres en 
la seu de la Federació a València. 
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 VOCALIA DE SEGURETAT I SALUT 
 
ACTIVITATS 
 
Els dos esdeveniments que teníem previst realitzar en 2020 
es van haver de suspendre a causa de la pandèmia de la 
Covid-19. 

 
 
El mateix va ocórrer amb les jornades de seguretat en 
muntanya per a scouts, previstes per a maig i després per a 
juny, que es van haver de cancel·lar fins que la situació de la 
pandèmia millorara, i no es va aconseguir trobar una altra 
data adequada. 
 
 
PROMOCIÓ DE LA SEGURETAT 
 

• En col·laboració amb l'àrea de comunicació de la FEMECV, en 2020 les accions de 
promoció de la seguretat en muntanya han consistit en missatges a través de 
xarxes socials, relacionats amb el reforç de mesures preventives a conseqüència 
de la Covid-19. 

 
 

• D'altra banda, durant el confinament aprofitem 
per a actualitzar i ampliar continguts 
informatius en la secció de la Vocalia de 
Seguretat i Salut de la web de la FEMECV, 
classificats per temàtiques. 

 
 
 

• La primera acció que es va publicar per la 
Vocalia de Seguretat i Salut, en la web de la 
FEMECV, va anar amb les primeres mesures 
que permetien fer esport dins del municipi, a 
fi que es produïra un reinici progressiu 
després de diverses setmanes en les quals 
pràcticament no s'havia fet esport o, 
almenys, no deporte de muntanya. 

 
 
 

ACTIVIDADES LUGAR FECHA 

I Jornada de Seguretat en 
Muntanya 

Montanejos 
(València) 

27, 28 i 29 
de març 

Dia Nacional de la Seguretat 
en Muntanya (FEDME) 

Alacant octubre 
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• La segona acció va consistir a recomanar que, en les 

fases de desescalada en les quals només es 
permetia l'esport individual, s'evitaren 
determinades activitats de muntanya amb el risc de 
caiguda d'altura que no és aconsellable realitzar 
individualment. 
 

• En col·laboració amb l'àrea de comunicació de la 
FEMECV, elaborem un document de preguntes 
freqüents en tema de la Covid-19 i els esports de 
muntanya i escalada. 

 
• El 29 de maig de 2020, el Vocal de Seguretat i Salut 

va atendre una entrevista des d'Onda Cero, sobre 
les mesures Covid-19 i els esports de muntanya i escalada. 

 
• Al llarg de 2020 hem mantingut diverses reunions del Comité Científic del congrés 

internacional de muntanyisme que organitzara la FEMECV en 2021. 
 

• La col·laboradora de la Vocalia de Seguretat i Salut, Guapo Carrillo, va redactar un article 
sobre la farmaciola de muntanya, que s'afig a l'article sobre els 10 errors de seguretat en 
les activitats de muntanya, per a ser publicat en el segon número de la revista Cims. 

 
• El 12 de desembre de 2020 es va realitzar una 

jornada formativa en línia, amb l'equip arbitral de 
la FEMECV sobre protocols Covid-19 per a les 
competicions esportives en muntanya del pròxim 
any. La col·laboradora de la Vocalia de Seguretat 
i Salut, Guapo Carrillo, va ser l'encarregada 
d'aquesta formació sobre les mesures 
higienicosanitàries. 

 
 
 
 
 
COORDINACIÓ DE LA SEGURETAT 
 
La seguretat i salut en muntanya, en l'àmbit federatiu, requereix una visió transversal i 
una acció coordinada i integrada entre els diferents òrgans i vocalies de la FEMECV, així 
com amb el Comité de Seguretat de la FEDME. Les accions de coordinació de la seguretat 
que hem desenvolupat durant el 2020, han sigut les següents: 
• La reunió de responsables de seguretat de les federacions autonòmiques de 

muntanya i escalada que convoca anualment el Comité de Seguretat de la FEDME, 
previst per al 25 d'abril de 2020, també es va haver de cancel·lar per la pandèmia. 
 

• Gabinet de crisi. Aquest grup de treball va ser creat pel President al febrer de 2019, 
per a afrontar aquelles situacions complexes i urgents que demanden una resposta 
ràpida de la FEMECV.  
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El nucli principal d'aquest gabinet el componen el President, Vicepresident Primer, 
Assessor Jurídic, Assessor Mèdic i Vocalia de Seguretat i Salut, la Gerència i l'Àrea de 
Comunicació. En aquest any 2020 la participació de la Vocalia de Seguretat i Salut en 
aquest Grup de Crisi ha sigut intensa i extensa des que, a principis de març de 2020, 
va entrar en vigor del Reial decret llei d'Alarma i les successives normes que s'han anat 
aprovant a nivell del Govern Central i, des de juny de 2020, per la Generalitat 
Valenciana. Cada modificació normativa, va 
vindre acompanyada d'una revisió per la Vocalia 
de Seguretat i Salut, i la redacció d'una nota de 
premsa informativa per a ser difosa en les xarxes 
socials de la FEMECV, en coordinació amb l'àrea 
de comunicació de la FEMECV. També múltiples 
consultes i dubtes sobre la normativa Covid-19 i 
la pràctica dels esports de muntanya i escalada 
en la Comunitat Valenciana, que es plantejaven 
per xarxes socials, per correu, o que es 
traslladaven a les delegades provincials, eren 
remeses al Gabinet de Crisi i/o a la Vocalia de 
Seguretat i Salut. 
 

• Coordinació amb la Direcció Tècnica per a incloure en el Llibre d'Activitats de 2021 les 
exigències en relació a l'elaboració de plans de seguretat en muntanya, tant per a 
esdeveniments competitius com no competitius. 
 

• Coordinació amb la Vocalia de Carreras per Muntanya per a analitzar la situació de la 
seguretat en carreres per muntanya i consensuar decisions. El 5 d'octubre de 2020 es 
va elaborar per la Vocalia de Seguretat i Salut un informe sobre els resultats de les 
observacions realitzades a les 4 competicions de carreres per muntanya que es van 
poder realitzar fins a març de 2020, que va ser compartida amb la Vocalia de Carreras 
per Muntanya per a la seua avaluació i revisió de mesures. 

 
• Assessorament a vocalies i a altres òrgans de la federació sobre temes de seguretat, 

com els criteris de seguretat en la senyalització de senderes, qüestions d'adaptació de 
mesures Covid-19 en esdeveniments de muntanya realitzats a la tardor de 2020, 
valoració d'accidents en muntanya de les persones federades, o la revisió de la pòlissa 
d'assegurança d'accidents. 

 
• Assessorament a clubs i revisió de plans de seguretat en muntanya d'esdeveniments, 

competitius o no, de la FEMECV. 
 
• Redacció de plantilles de plans de seguretat en muntanya i check-list de verificació 

d'accions per a organitzadors d'esdeveniments en muntanya. 
 
• Col·laboració amb la Vocalia de Barrancs per al disseny i revisió de l'enquesta sobre 

hàbits dels barranquistas de la Comunitat Valenciana. 
 
• Col·laboració amb la Delegada Provincial d'Alacant, la Vocal de Muntanya Inclusiva i 

Solidaritat, i GEICAM, en la redacció d'un document sobre recomanacions i beneficis 
dels esports de muntanya en persones amb càncer de mama. 
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• La Vocalia d'Escalada de Competició va sol·licitar a la col·laboradora de la Vocalia de 

Seguretat i Salut, Raquel Díez, que revisara un document de recomanacions de 
mesures higièniques contra la Covid-19, de cara a la reobertura dels rocòdroms en la 
Comunitat Valenciana. Aquest document, una vegada finalitzat, va ser adoptat 
íntegrament pel Comité de Seguretat de la FEDME en el seu document de 
recomanacions contra la Covid-19 en rocòdroms. 
 

• Entre abril i maig, la Vocalia de Seguretat i Salut, va 
col·laborar amb la resta de responsables de seguretat de 
les altres federacions autonòmiques de muntanya i 
escalada, coordinats pel Comité de Seguretat de la 
FEDME, en la redacció d'un document general de 
recomanacions i adaptacions contra la Covid-19 en la 
pràctica dels esports de muntanya (senderisme, 
escalada, barranquisme, alpinisme, etc.).  

 
• Al maig de 2020, la Vocalia de Senderes i Refugis va 

sol·licitar la nostra revisió de les recomanacions 
higièniques contra Covid-19, per a tècnics de senderes 
de la FEMECV, en l'exercici dels seus treballs sobre el 
terreny durant el tràmit de pre-homologació i/o revisió 
de qualitat de les senderes homologades. 

 
• El Director Tècnic de la FEMECV va sol·licitar la col·laboració de la Vocalia de Seguretat 

i Salut per a adaptar diverses declaracions responsables (tecnificats i inscripcions en 
línia en esdeveniments per MyChip). 

 
• Assessorament a la gerència de la FEMECV en matèria de mesures d'higiene contra la 

Covid-19 en l'assemblea general de la FEMECV de juliol. 
 
• Al juliol assessorem el President per a formular unes aportacions en matèria de 

seguretat per a la formació de voluntaris/as mediambientals. 
 
• El 22 d'octubre de 2020, en col·laboració amb la Vocalia de Senderes i Refugis, la 

Vocalia de Seguretat i Salut va desenvolupar i va impartir, per primera vegada en un 
curs de Tècnic de Senderes FEDME, un mòdul específic sobre criteris de seguretat en 
la senyalització de senderes. L'alumnat va haver de presentar posteriorment un 
exercici teòric i un altre pràctic sobre avaluació de riscos en senderes homologades, 
sent avaluats i qualificats per la Vocalia de Seguretat i Salut. 

 
• El 4 d'octubre de 2020 es va produir un accident en la via ferrata del Cid de Petrer. 

L'esportista va patir una caiguda i el cable de la línia de vida va saltar, provocant que 
caiguera uns tres metres. Els Bombers d'Alacant van clausurar la via ferrata fins que 
es reparara. La Vocalia de Seguretat i Salut va sol·licitar que s'avisara a la Policia Local 
de l'Ajuntament de Petrer perquè col·locara un cartell informatiu al peu de la via 
ferrata, mentre s'esmenava el problema. L'Ajuntament de Petrer va sol·licitar a la 
FEMECV informació sobre la responsabilitat de la gestió d'aqueixa via ferrata, i es va 
informar que la FEMECV no era responsable d'aquesta. Aquest accident va motivar 
una reunió específica del grup de treball sobre el Pla Director d'Instal·lacions 
Esportives en Muntanya. 
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• A l'abril de 2020, aprofitant una certa inactivitat en altres tasques, la Vocalia de 

Seguretat i Salut, com a coordinadora del grup de treball, va redactar la primera versió 
del Pla Director d'Instal·lacions Esportives en Muntanya. Aqueix primer document va 
ser revisat per la Vocalia de Senderes i Refugis, realitzant diverses aportacions. 

 
• El 3 de novembre de 2020 es va reunir de nou, de manera virtual aquesta vegada, el 

grup de treball del Pla d'Instal·lacions Esportives en Muntanya, al qual es va unir el 
Director de la EVAM. A més de plantejar unes reunions i mediació entre el col·lectiu 
d'escaladors/as i l'Ajuntament de Petrer, en el referit a la via ferrata del Cid, es va 
abordar l'estat del document del Pla d'Instal·lacions Esportives en Muntanya de la 
FEMECV. Es va acordar que el document final estiga aprovat al juny de 2021. 

 
• Al novembre, revisem el Protocol de prevenció d'abusos sexuals en a l'àmbit de la 

FEMECV, elaborat per la Vocalia de Joventut i Família. 
 
• En la Junta Directiva del 18 de desembre de 2020 es va aprovar una proposta de la 

Vocalia de Seguretat i Salut perquè la directiva aprovara algunes directrius i 
distribució de funcions, entre el Director Tècnic i els/as àrbitres/as o jutges/jutgesses, 
en matèria de prevenció de la Covid-19 per a les competicions i esdeveniments 
esportius del pròxim any. 

 
INCIDENTS I ACCIDENTS 
 
L'anàlisi d'accidents en muntanya és fonamental per a orientar les mesures de seguretat 
que s'implanten des de la FEMECV. En 2020 realitzem dues tasques relacionades amb 
aquesta matèria: 

• Sol·licitar la informació de sinistralitat de 2019 comunicada a la corredoria 
d'assegurances (Howden), fer un tractament bàsic de les dades i enviar-lo al 
Comité de Seguretat FEDME que és qui s'encarrega de fer l'anàlisi nacional i 
publicar el corresponent informe. 

• Millorar la informació estadística que recopila Howden a fi de disposar de més 
informació que simplement el nom, la data i el tipus de lesió. Per a això, i donada 
la magnífica predisposició de Howden, en 2020 s'han inclòs més dades. 

 
ASSISTÈNCIA A ESDEVENIMENTS SOBRE SEGURETAT EN MUNTANYA 
 
L'actualització constant és una tasca important per a millorar contínuament les polítiques 
i mesures de seguretat que s'apliquen en les activitats en muntanya. En 2020 no 
participem en cap esdeveniment degut a la pandèmia de la Covid-19.  
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VOCALIA DE BARRANCS 
• Durant els mesos de gener, febrer i principis de març de 2020, els membres de la Vocalia 

de Barrancs de la FEMECV, van estar dedicats de ple en l'organització de la Concentració 
de Barrancs de la Comunitat Valenciana “Rapelando 2020”. A causa de la situació sanitària, 
derivada de la Pandèmia Mundial, originada pel Covid- 19, aquest esdeveniment va haver 
de suspendre's. 
 

• En els mesos de maig i juny, en ple confinament, 
la Vocalia de Barrancs va llançar a través de les 
xarxes socials una enquesta sobre “Els Hàbits 
dels Barranquistes de la Comunitat Valenciana”. 
Dirigida als Barranquistes residents en la nostra 
Comunitat, federats o no, amb la finalitat de 
recopilar informació del col·lectiu. Informació 
molt valuosa, a tindre en compte per a futures 
actuacions de la Vocalia. Informe que va ser 
presentat el mes de desembre. 
 
 

• Al maig, es va realitzar una presa de contacte amb els diferents Parcs Naturals de la 
Comunitat Valenciana, amb la finalitat de recopilar informació per a la realització d'un 
informe que detalle els descensos dels Barrancs que tinguen algun tipus de regulació o 
prohibició que puguen afectar la pràctica esportiva d'aquests. 
 

• Durant el mes de maig, la Vocalia de Barrancs va col·laborar amb l'àrea de Barrancs de la 
FEDME en el cicle d'entrevistes als responsables de les diferents federacions 
autonòmiques. El Vocal de Barrancs de la FEMECV, Sergio Plaza Pereira, va ser entrevistat, 
informant el col·lectiu de les actuacions dutes a terme per la Vocalia, del món barranquista 
en la nostra Comunitat, així com dels projectes de la Vocalia a curt, mitjà i llarg termini. 
 

• El mes de juliol, un any després de la creació del grup de Facebook “Infobarrancs de la 
Comunitat Valenciana”, amb l'objectiu principal que tant els barranquistes de la nostra 
Comunitat, fonamentalment, però també a nivell nacional o internacional, disposen 
d'informació el més actualitzada possible sobre l'estat dels nostres barrancs, ja siguen 
aquàtics o torrencials: sobre l'estat dels cabals, instal·lacions de Ràpel, accessos, retorns 
etc. I aprofitant aquest mitjà, tinguen la possibilitat de fer suggeriments, denunciar el mal 
estat de les instal·lacions dels barrancs que per la seua precarietat puguen portar a 
situacions de perill, suggerir altres accessos, vies de fugida… Aquesta plataforma en 
xarxes socials va aconseguir els mil membres, i en l'actualitat, el grup funciona i va en 
ascens, a mitjan de març de 2021 ja compta amb quasi 1500 membres, rebent sol·licituds 
d’ingrés en el grup totes les setmanes. 
 

• Durant els mesos de setembre i octubre de 2020, s'han realitzat, des de la Vocalia de 
Barrancs, a través de Tècnics Esportius de Barrancs de la EVAM, els segons “Controls de 
Qualitat de Barrancs de la Comunitat Valenciana”. Un total de 5 barrancs, de les 3 
províncies, en els quals els Tècnics van realitzar un informe sobre l'estat dels barrancs, per 
a disposar de més informació de l'equipament, accessos, retorns i altres particularitats 
d'aquests. Es va realitzar el “Control de Qualitat” dels següents barrancs: Barranc del 
Naixement (Millares), Barranc d’Abdet (Abdet), Barranc del Centenar (Castell de 
Villamalefa), Barranc de Bolulla i el Barranc d’Otonel (Millares); amb la finalitat de prendre 
mesures, segons l'estat dels Barrancs i si hi ha punts a corregir, que puguen comportar 
problemes en l'àmbit de la seguretat dels esportistes. 
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• El mes de novembre, la Vocalia de Barrancs, al costat de les Vocalies de Medi Ambient i 

Escalada, es van reunir amb el Director i el personal del Parc Natural de la Serra de Mariola 
amb la finalitat d'unificar criteris i arribar a acords en possibles futures regulacions 
relacionades amb l'escalada i els descensos de barrancs immersos en l'àrea d'influència 
del parc. 
 

• El mes de desembre, el Comité de Barrancs de la Vocalia va fer les tasques de 
reequipament dels punts conflictius en temes de seguretat, detectats en els anteriors 
Controls de Qualitat de Barrancs de 2019. En concret, el reequipament va tindre lloc en 
els Barrancs del Gorgo de l'Escala a Anna i El Castellet a Tous. 
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VOCALIA DONA I ESPORT 
Amb la finalitat d'organitzar l'estructura de treball esportiu, la Vocalia de Dona i Esport 
realitzem la primera reunió el 29 de gener, amb el mateix equip de col·laboradores de 
l'any anterior i amb altres convidades que van ser anomenades per a organitzar l'activitat 
de Cims per la Igualtat. S'aprova el calendari esportiu i s'informen les funcions i objectius 
a treballar per a l'any 2020. Es fa un breu resum dels resultats de les enquestes realitzades 
en les Jornades de Dona i Muntanya. 
 
 
CIMS PER LA IGUALTAT 
  
  
Després de l'èxit de convocatòria de l’any anterior, decidim després de reunions de 
col·laboradores, realitzar-ho a la província de València.  
 
Enguany es va celebrar just el diumenge 8, amb la 1a pujada 
al cim al Turó Caldern (1838m.) de dificultat alta i la 2a 
Savines blanques i mirador, com a dificultat mitjana baixa.  
 
El punt d’eixida es troba a la seu de la FEMECV de València 
en autobús de 54 places, amb opció d'acudir amb cotxe 
particular, i com a punt de trobada la Puebla de San Miguel. 
Com en les anteriors edicions, van poder participar totes les 
persones federades (de qualsevol modalitat) i famílies (amb 
requisit sempre de l'assegurança federativa). Prèviament es 
van realitzar rutes d'exploració i es van repartir les funcions 
i organització per a tots dos recorreguts.  
 
La Vocalia va preparar un cartell, que va ser publicat en www. 
femecv.com i en les xarxes socials. El preu va ser de 10€ amb autobús per a federats/des, i de 
14,50€ per a no federats/des. Les persones que van anar amb cotxe particular van pagar 3€ (7,5€ 
no federat/da).  
 
Es crea una Etiqueta #8mfemecv per a que aquelles persones o que no participaren en aquest 
esdeveniment, però realitzaren un cim qualsevol dia del mes de març, pugueren compartir la seua 
foto en les xarxes socials. Se'ls va enviar un email als clubs per a informar-los d'aquesta activitat. 
Va haver-hi una participació de 61 federats/des i la participació d'alguns veïns dels pobles del 
voltant, impulsats per les responsables del Parc Natural de la Puebla de San Miguel, que es van 
oferir a realitzar una xarrada informativa sobre el Parc Natural que va ser molt ben acollida per 
les/els participants.  
 
La Vocalia i Parc Naturals de la Comunitat Valenciana van signar un acord de col·laboració. Al final 
de tots dos recorreguts, a Puebla de San Miguel es va llegir el manifest pel dia de la dona i es va 
desplegar la pancarta que vam mostrar per a les Cims per la Igualtat. 
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TROBADA D’ESCALADORES 
 
Seguint la política de rotació per províncies, es va aprovar la seua realització a la província 
d'Alacant, i el Club de Muntanya Callosa va ser triat col·laborador per a realitzar 
l'esdeveniment. Es van establir converses amb diferents integrants del Club, quedan 
acordat que se celebraria a la fi de setembre.  
Amb motiu de l'estat d'alarma per COVID 19, l'esdeveniment es va desplaçar a una 
possible celebració segons es desenvoluparen les circumstàncies, deixant el calendari 
obert entre octubre i novembre. 
La incertesa que es va desenvolupar a través dels mesos, on no quedaven clares les 
pautes a seguir per a la seguretat, van obligar a cancel·lar definitivament l'esdeveniment 
i esperar al següent any. 
 
 
CONGRÉS DONA I MUNTANYA 
 
En les reunions de la Vocalia es va acordar celebrar l'esdeveniment a la província de 
Castelló i el lloc triat va ser Montanejos. La Vocalia va realitzar una visita al lloc, on teníem 
una reunió concretada amb l'Ajuntament per a tancar dates i diferents temes de 
col·laboració i prestación de serveis, com sales de conferències, instal·lacions, 
allotjament, cobertura sanitària (servei mèdic i ambulàncies), pàrquing, espais per a 
caravanes, etc. Les dates es van acordar per a finals de maig i es va arribar a reservar 
l'allotjament, les activitats culturals que ens prestava l'Ajuntament i va quedar pendent 
la col·laboració amb el Club de Montanejos. Després de l’anunci de l'estat d'alarma pel 
COVID 19, el regidor d'esports es va posar en contacte per a comunicar-nos la cancel·lació 
de tota mena d'activitat fins a una altra ordre. Després dels resultats esdevinguts, es va 
acordar suspendre totalment l'esdeveniment i esperar al següent any. 
 
CURS DE FORMACIÓ 
 
Amb la finalitat de seguir amb els cursos tècnics segons la demanda registrada en les 
nostres enquestes, davant la necessitat de fer-los específics per a dones i aconseguir que 
guanyen seguretat i confiança per a professionalitzar-se, es van realitzar les reunions 
necessàries amb les Tècniques Marta Pérez i Neus Arjona, per a tancar dates i crear el 
calendari de cursos, quedant de la següent manera: 
 
Març:  

- 14 i 15: Autorescat Barrancs 
- 28 i 29: Iniciació Barranquisme - Iniciació Escalada Esportiva 

Abril:  
- 4 i 5: Iniciació Barranquisme Aquàtic 
- 18 i 19: Vies de diverses llargàries equipades 

Maig: 
- 9 i 10: Supervivència en la naturalesa i reconeixement d’espècies 
- 16 i 17: Barranquisme nivell II 

Juny: 
- 13 i 14: Autorescat Escalada 
- 6 i 7: Curs d’Orientació i Cartografia nivell I 
- 20 i 21: Curs d’Orientació i Cartografia nivell II 

Setembre:  
- 26 i 27: Perfeccionament Escalada Esportiva 
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Es van acordar preus i es va informar amb el Director de la EVAM, Rizos Amat, per a 
publicar-los, sent bonificats per la Vocalia.  
 
Després l’anunci de l'estat d'alarma pel COVID 19 i els resultats esdevinguts, es va acordar 
per suspendre totalment els cursos i esperar al següent any. 
 
TROBADA ANUAL DE CORREDORES PER MUNTANYA 
 
Es realitzen diferents reunions de la Vocalia per buscar un projecte dirigir a organitzar 
una carrera per muntanya pel Cancer i altres malalties o patologies mes freqüents en les 
dones. La Vocalia va patir canvis de col·laboradores i no es va arribar a acordar res en 
concret. Es deixa aquest projecte per a l'any vinent. 
 
Durant l'any 2020, per motiu de l'anunci de l'estat d'Alarma pel COVID 19, es van 
suspendre reunions i encara que es van continuar celebrant a través de la webex, moltes 
de les col·laboradores de la Vocalia van causar baixa. Es va determinar fer canvis i va ser 
publicitat als clubs i a través de les xarxes socials la participació oberta per a les federades 
que volgueren entrar a formar part de la Vocalia de Dona i Esport, presentant el seu 
currículum.  
 
Es va buscar un Pla Estratègic de treball, amb la finalitat d'organitzar una estructura 
d'objectius en defensa de la visibilitat de la dona en els esports de muntanya. 
Amb motiu de les celebracions d'eleccions de la FEDME, la candidatura d'Alberto Ayora 
va presentar un projecte de treball sobre la Igualtat en l'Esport i em vaig posar en 
contacte amb la candidata d'Igualtat per a poder conéixer el seu projecte i així consensuar 
el nostre treball amb el de la FEDME.  
 
En una de les reunions es va reflexionar sobre la dificultat d'explicar la presència de la 
Vocalia de Dona i Esport en la FEMECV i el seu treball per a aconseguir que hi haja més 
tècniques, directives que formen part del treball de la FEMECV i la EVAM, que servisca 
com un referent per a les joves esportistes. Es va arribar a la conclusió que s'havien de fer 
Conferències informatives sobre la Desigualtat de la Dona en l'Esport, conduïdes per 
especialistes en la matèria, com a sociòlegs i professors de tesi.  
 
Es va informar la Junta Directiva que la Vocalia estava formalitzant el Pla d'Igualtat 
perquè s'aprovara com tard en Assemblea del 2020. Aquest Pla d'Igualtat consta d'una 
xicoteta comissió amb la finalitat de complir la Llei sobre Igualtat quant a l'equitat en els 
llocs de comandament com a directives, tècniques, etc, així com el control sobre el Pla 
d'Assetjament i controlar el Llenguatge Inclusiu en documents, cartells, fullets, 
inscripcions, etc. 
 
En una de les Juntes Directives es va reclamar que des de l'administració i el director 
esportiu controlaren les ajudes que es convoquen a l'inici de l'any sobre Fomentació 
d'Igualtat i Associacionisme, i altres a què fóra possible accedir. 
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VOCALIA MUNTANYA I SOSTENIBILITAT 
 
29 FEBRER 2020:  
29 FEBRER 2020:  
 
Es realitza la primera Jornada "Rius amb Vida”. 
La Jornada que va organitzar AEMS amb Xúquer Viu va ajudar a sensibilitzar sobre la 
importància de conservar la qualitat de les aigües dels rius de la nostra Comunitat i de 
tota Europa, amb especial referència a les construccions com a preses, assuts i altres 
construccions que limiten i impedeixen el transport de sediments i espècies a la mar. 
 
 Al final de la jornada, després de visitar l'assut, el grup vam ser a l'àrea recreativa de l’Illa 
de la Esgoletja per a entrar en les aigües del riu Xúquer amb roba de pescadors i realitzar 
una selecció d'insectes i altres espècies que segons el tipus indiquen major o menor 
qualitat de les aigües. 
 
Pere Merino, president d’AEMS dedica el seu temps a conscienciar als muntanyencs de la 
importància dels rius a Espanya i Europa, convidant a tots els presents i federats a 
col·laborar en l'inventari de "barrees" en rius d'Europa que suposen un problema per a la 
vida en els rius. 
 
 
12 MAIG 2020, ACÍ ENTREM DIVERSES VOCALIES. 

Des de la Federació d'Esports de Muntanya i escalada de la CV ens sumem a la Declaració Oficial 
de la FEDME i de la resta de federacions autonòmiques, en suport a la xarxa de refugis de 
muntanya que estan per tot el territori espanyol. 

En aquestes zones de muntanya, el muntanyisme ha desenvolupat punts de suport que 
possibiliten la realització d'activitats que en moltes ocasions requereixen de més d'una jornada. 
Són instal·lacions esportives de resguard, ajuda, seguretat i allotjament bàsic. Són els Refugis de 
Muntanya. Aquest és moment de secundar-los amb mesures específiques que impedisquen el 
seu tancament, perquè en cas contrari, el desemparament de milers de muntanyencs serà 
imminent, així com l'alt risc per a la seguretat del nostre col·lectiu. 

Aquest suport institucional ha de ser concret i decidit, i serà necessari que incloga mesures 
econòmiques, com línies d'ajuda compensatòries. No només està en joc prestar eixe servei de 
seguretat per al muntanyenc aquest estiu i el treball de les persones que el guarden, sinó que de 
l'esdevenir del mateix depén igualment el futur d'aquestes instal·lacions esportives tan 
fonamentals per al muntanyisme, els municipis i els territoris de muntanya. 
 
 

13 JULIOL 2020, LA CAMPANYA VA SER DE TOTES LES VOCALIES. 
 

Després de la campanya #acasasomfemecv, que es va llançar durant el període de 
confinament, en aquesta ocasió s'estan desenvolupant una sèrie d'accions que aposten 
fermament per l'entorn rural, signant un manifest amb uns compromisos que assumirà 
la FEMECV durant el que queda d'any. 
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La nostra pretensió és posar en valor aquests espais de la nostra comunitat i convidar a 
conéixer i descobrir els territoris de muntanya i les poblacions, empreses i accions que 
treballen en el context rural, fomentant el turisme de proximitat, local i sostenible, en 
aquells paratges, pobles, albergs i allotjaments, botigues de productes locals, restaurants 
i establiments d'alimentació, les empreses de turisme actiu, els transports… en definitiva, 
tota la xarxa d'opcions i infraestructures que ens permet continuar gaudint de les nostres 
muntanyes. 
Aquesta campanya està formada per una sèrie d'accions. La primera d'elles, en la qual es 
va demanar la col·laboració dels federats i federades, és l'elaboració de dos vídeos per a 
difondre la campanya. Per a la seua realització hem comptat amb professionals del mitjà 
audiovisual (Realització: Vicent Sanz i Vicent Medina. Efectes digitals: Juanjo Alaminos. 
Producció: Carlos Laullón) i musical (tema original "Sentim Rural", compost i interpretat 
per Andreu Valor, cantautor valencià). Tots ells van coincidir en el programa GR7 d'À Punt, 
programa de referència per al nostre col·lectiu, que ens mostra en diferents etapes 
aquesta senda que transcorre per la nostra comunitat, amb magnifiques imatges i 
interessants testimonis.  
 
 
29 JULIOL 2020: MEMÒRIA DE L’ÀREA DE ACCESSOS I NATURALESA 2019 
 
Recull les activitats, congressos, declaracions institucionals i accions que desenvolupa la 
FEDME. 
  
Com cada any fan els membres del Comité Tècnic d'Accessos i Naturalesa de la FEDME 
amb la col·laboració de federacions autonòmiques, s'ha publicat la "Memòria de l'Àrea 
d'Accessos i Naturalesa de 2019", en la qual la Federació de Muntanya de la Comunitat 
Valenciana també ha participat. 
 
La Memòria d'Accessos i Naturalesa recull les activitats, congressos, declaracions 
institucionals i accions que desenvolupa la FEDME en coordinació amb les Federacions 
autonòmiques i les institucions amb les quals col·labora (Ministeri Medi Ambient, 
Europarc, etc.); a més d'un resum dels assumptes relacionats amb la regulació dels 
esports de muntanya (escalada, barrancs, senderisme, acampada, etc.…) en els espais 
naturals protegits i les actuacions que desenvolupa cada Federació en determinats parcs 
o espais de la Xarxa Natura 2000. 
 
 
27 SEPTEMBRE 2020:  DIA MUNTNYA NETA A ALMENARA. 
 
El model de mobilitat actual produeix impactes en la salut pública, en el medi ambient 
local i global, en la societat i en l'economia individual i col·lectiva. Comporta accidents, 
malalties derivades de la contaminació atmosfèrica acústica. Excessiva ocupació dels 
Espais Naturals, el concepte de mobilitat sostenible es basa en tres pilars (caminar, 
bicicleta i transport públic), racionalitzant l'ús de l'automòbil.  
Excursió: El recorregut va ser per Castell d’Almenara (178 m), el Punt del Cid (110 m), on 
s'alça una fortificació que alguns consideren d'origen romà i altres d'origen medieval, la 
Muntanya Blanca i els Estanys d’Almenara, on Enric Amer, d’Acció Ecologista Agró, ens 
donarà una conferència de l’ecosistema dels ullals. 
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4 OCTUBRE 2020: DIA MUNTANYA NETA A REDOVÁN.  
 
Pel fet que l'any anterior es va haver de suspendre per motiu de "la Dana" i enguany per 
les condicions del COVID-19, no teníem molt clar si es podria realitzar aquesta activitat. 
  

Després de nombrosos problemes, l'Ajuntament 
ens va donar l'autorització, i aquest diumenge es va 
poder celebrar amb èxit "El Dia de la Muntanya 
Neta" al Paratge Natural de la Serra de Redován, 
que aconsegueix la seua cota més alta, el Bec de 
l'Àguila, amb uns 572 metres sobre el nivell de la 
mar. Es caracteritza per vessants de forts pendents, 
de les quals emergeixen muralles rocoses, en les 
quals es pràctica l'escalada i la seua famosa Via 
Ferrata (la més llarga de la Comunitat Valenciana). 
Als seus peus, un xicotet bosc mediterrani format 
per pi blanc que ofereixen a aquesta localitat una 
estampa de singular bellesa. 
  

L'organització es va encarregar que es compliren totes les mesures de protecció i 
seguretat. Vam ser un total de 30 participants i es van fer grups de 4 o 5 persones màxim, 
repartits pels barrancs per a recollir el fem que es va anar trobant. Més de dues tones de 
residus van ser les que es van retirar d'aquest entorn natural. 
 
 
12 DESEMBRE 2020 
 
Es va presentar a Xàbia una Declaració Institucional sobre el Dia Internacional de les 
Muntanyes, des del Comité de Muntanya i Sostenibilitat de la FEMECV. 
  
Cada 11 de desembre, des de fa ja 17 anys, celebrem 
el Dia Internacional de les Muntanyes. Enguany, el 
tema proposat per l'ONU per a commemorar aquest 
esdeveniment és la biodiversitat de les Muntanyes. 
Ens diu l'Organització de Nacions Unides, i els qui 
practiquem muntanyisme ho sabem, que les 
muntanyes són uns dels paisatges més 
espectaculars del món i els seus ecosistemes són rics 
en biodiversitat.  
Des de la Federació d’Esports de Muntanya i 
Escalada de la Comunitat Valenciana (FEMECV) 
volem sumar-nos enguany a aquesta celebració 
reivindicant un muntanyisme més sostenible. Cada 
xicotet gest, cada persona que passeja per la 
muntanya, pot amb els seus actes ajudar a preservar la biodiversitat del nostre entorn. 
Està a les nostres mans fer-ho i és la nostra responsabilitat donar exemple. Perquè si els 
que estimem les muntanyes no les cuidem, com podrem exigir que ho facen uns altres? 
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És per això que tots hem de començar a incorporar canvis en la nostra vida que es 
traduïsquen en pràctiques esportives més sostenibles. El muntanyisme, considerat com 
a esport, té més d'un segle d'història a la nostra regió, però aquesta forma de vida, de 
contactar amb la naturalesa, es remunta a centenars d'anys arrere. Malgrat l'afecte i el 
respecte que els amants de les muntanyes sentim cap a elles, deixem una profunda 
petjada que les danya i les emmalalteix. 
 
 
La crisi sanitària que travessem ha espentat a la gent a l'aire lliure, a les muntanyes. Que 
cada vegada més persones s'aficionen als esports de muntanya i gaudisquen d'ells és 
sempre una bona notícia. El muntanyisme s'ha posicionat com una pràctica segura, per a 
gaudir amb amics o en família. Però en els últims mesos s'han vist imatges que tiraven 
per terra tot aquest bonic plantejament. Paratges col·lapsats, centenars de persones 
concentrades en una ruta i carreteres repletes de vehicles de motor particulars. 
  
En FEMECV creiem que s'ha de potenciar la mobilitat sostenible i l'ús de transport públic 
o col·lectiu per a accedir a les muntanyes. La pràctica del muntanyisme hauria de tindre 
el mínim impacte en el medi natural i per a això hem de posar en marxa mesures 
restrictives que limiten l'accés i eviten la massificació. 
Les muntanyes són de tots, però també són de les generacions futures. És la nostra 
obligació preservar-les perquè puguen continuar gaudint-se en els pròxims segles. 
 
Per a cuidar-les i que l'acostament a aquests espais naturals siga sostenible cal formar-se 
i actuar amb seguretat i responsabilitat. Des d'aquesta tribuna us convide a conéixer els 
més de 400 centres excursionistes i clubs de muntanya existents en tota la Comunitat. 
Col·laboreu amb ells, federeu-vos, apunteu-vos a les seues activitats. És en aquestes 
entitats on trobem als vertaders coneixedors de la muntanya i també als seus guardians. 
Som els principals interessats a tindre unes muntanyes més sostenibles perquè puguem 
continuar celebrant aquest dia molts anys més. 
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DELEGADES PROVINCIALS 
L'any 2020 ha vingut marcat per la suspensió i/o ajornaments de les competicions i 
esdeveniments esportius previstos per a realitzar segons el calendari federatiu a causa 
de la situació de pandèmia mundial.  
 

Des de les Delegacions Provincials, una delegada 
per cada provincia, Castelló, València i Alacant, i 
conjuntament tota la Junta Directiva es van sumar 
en la coordinació amb els Clubs organitzadors i 
Ajuntaments, en una situació de risc per a la salut 
de la població i dels esportistes, per a buscar dates 
alternatives factibles per a reubicar les proves i 
adaptar esdeveniments no competitius, en funció 
de l'evolució en relació al COVID-19 i sempre 
seguint les recomanacions i directrius pel Ministeri 
de Sanitat, de l'OMS, del Consell Superior d'Esports 
i de la Generalitat Valenciana, a fi de previndre i 
evitar majors contagis en situació de pandèmia. 
 

 

Fins i tot amb un any de transició inhòspita, les Delegades Provincials amb l'objectiu comú 
d'acostar la FEMECV al col·lectiu federat i Clubs, va continuar amb la consecució d'un dels 
objectius importants del programa, el de promocionar entre el col·lectiu federat la 
participació en els Clubs i fer costat a aquests en les iniciatives i projectes que duguen a 
terme, com a base del teixit associatiu de la FEMECV.  
 

Es descriuen a continuació la participació i desenvolupament dels objectius marcats d lese 
Delegades Provincials actuant sempre com a nexe entre Junta Directiva, Vocalies i Clubs, 
per a donar enfocament i viabilitat a les propostes: 

 

• Calendari federatiu competitiu 2020. Assisteix la Delegada Provincial de València 
a una de les proves que va poder celebrar-se en coordinació i col·laboració en el 
lliurament de premis al costat del vocal Luis Fermín Sánchez en la 4ª i última prova 
Campionat de Lliga de la Comunitat Valenciana, organitzada pel Centre 
Excursionista de Rótova.  

 

• Col·laboració i suport als Clubs i interacció amb les Vocalies (Cultura, Territori i 
Voluntariat, Muntanya Inclusiva i solidaritat, Dona i Esport, Joventut i Família, 
Barrancs, Senderes i Refugis, Muntanya i sostenibilitat i Seguretat i Salut) en 
activitats del calendari no competitiu 2020, en la posada en marxa de projectes 
col·lectius vinculats a valors associats a la convivència, la igualtat de gènere, la 
integració de totes les persones, la incentivació d'hàbits saludables, el 
manteniment de la nostra cultura, el respecte al medi ambient i sobre les 
demandes esportives dels federats/des. 
 

• Cims per la Igualtat 
Assistència i participació de la Delegada Provincial de València de la iniciativa de la 
Vocalia de Dona i Esport en fer el cim de l'Alt Barracas (Cerro Calderón), a la Puebla 
de San Miguel com a celebració del Dia Internacional de la Dona, en la qual es va 
llegir un manifest fent esment als avanços socials de les dones, la participació 
esportiva femenina, fomentar l'ús d'estratègies coeducatives en l'àmbit escolar i 

https://www.femecv.com/cims-la-igualtat-0
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esportiu i animar als patrocinadors perquè donen suport a l'esport femení. 
Participació femenina de dones d'Ademuz i la Tècnica del Parc Natural de la Puebla 
de San Miguel. 

 
• Dia de la Muntanya Neta. Organitzat pel Club Muntanya Redován. Assisteix la 

delegada d'Alacant al costat de la Vocal Mayka Arqués per a conéixer de prop al 
club i els seus federats, molt actius en aquesta zona. 

 
• Organització Jornades a Todolella per a la recuperació i manteniment de 

sendes.   
Coordinació i organització de la Delegada Provincial de Castelló de les Jornades 
per a la recuperació i manteniment de sendes en col·laboració amb la Vocalia de 
Sendes i Refugis, el Club Xafa-Roques de Forcall i l'Ajuntament de Todolella. 

 
• Divulgació a través dels canals de comunicació FEMECV de les activitats dels clubs 

en relació als esports de muntanya, el territori, el patrimoni rural i la cultura. 
 

• #SomFEMECV, campanya dirigida als 
Clubs per a potenciar el treball que es 
realitza en els més de 300 Clubs i Seccions 
de Muntanya de la FEMECV a través de la 
utilització de l'etiqueta #SomFEMECV en 
les xarxes socials per a convidar a compartir 
les activitats, projectes i accions que els 
Clubs estan duent a terme. A més de 
formar part del Grup de la FEMECV en 
Facebook, per a compartir les seues 
publicacions o publicar ells mateixos tot el 
que vulguen donar a conéixer.  

 
• Organització i Planificació de la Trobada Autonòmica INTER-CLUBS FEMECV. 

Organització de la Trobada Interclubs en col·laboració amb el Club Excursionista 
de Pedreguer previst per a Juny 2020 i ajornada a la primavera de 2021 a causa de 
la crisi sanitària. Planificació del programa “trobada” que es durà a terme com a 
activitats precongressuals amb la participació de 3 clubs a escala nacional i 3 clubs 
de la Comunitat Valenciana.  

 
• Comissió Planificació per al 1r Congrés de 
Muntanya 2021. Reunions preparatòries amb un 
equip de col·laboradors de la FEMECV, el Centre 
Excursionista Contestà (Club amfitrió del 
Congrés) i l'Ajuntament de Cocentaina per a 
conéixer, debatre i reflexionar sobre la situació 
dels esports i reptes en el futur. 
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• Incentivar la pràctica esportiva de muntanya i potenciar la formació dels 
responsables de grups en els Clubs i dels seus associats/des en un marc associatiu 
en la difusió dels Cursos de Monitors Voluntaris de Clubs organitzats per la 
EVAM. 

 
• Col·laboració en els grups de treball i assistència en l'execució dels acords o 

resolucions dels òrgans competents: 
 

• Programa “Senderisme amb la Diputació de 
València 2020” en col·laboració amb Vocalia de 
Dona i Esport i la Vocalia de Muntanya Inclusiva i 
Solidaritat i els clubs Federats amb la col·laboració 
de l'entitat provincial. Programa d'Igualtat i Inclusió, 
un total de set rutes al llarg de la tardor, en les quals 
es van visitar les comarques de la Foia de Bunyol, La 
Regió muntanyenca, Canal de Navarrés, Rincón 
d'Ademuz, Vall de Cofrentes-Ayora, La Vall 
d'Albaida i La Plana d'Utiel-Requena. Un èxit de 
convocatòria amb participació majoritàriament 
femenina. La Delegada Provincial de València 

representà a la FEMECV en la ruta de Castellfabib organitzada pel Club Alpí El Racó 
i col·labore i convide a representants de l'Associació d'Afectades per 
Endometriosis de València (AAEV) en la ruta del Reatillo- Requena organitzada pel 
Club Atrafal de Requena, on ens van contar la seua experiència amb la malaltia i 
l'esport com a tancament del primer programa amb la Diputació de València. 

 
 

• Programa “Senderisme amb la Diputació d'Alacant 2020” en col·laboració amb 
la FEMECV i els seus clubs i entitats esportives. Les rutes van recórrer sendes 
homologades, de dificultat mitjana i mitja-baixa, aptes per a qualsevol persona 
habituada a aquesta mena d'activitats i grups reduïts de participants per a complir 
amb la normativa establint el protocol de seguretat i mesures sanitàries que marca 
la Generalitat Valenciana amb el Covid19. El Programa de Senderisme realitza les 
seues rutes per sendes situades en els espais naturals de les localitats dels 
municipis de la Torre de les Maçanes, la Vila Joiosa, Castalla, Petrer, Banyeres, Alcoi 
i Jesús Pobre (Dénia). 
 

• Conferencia Seguretat Jurídica en la 
pràctica dels esports de Muntanya en 
la Seu Sant Joan d’Alacant i Sant Vicent 
València de la UCV. Ponent: Íñigo 
Ayllón, Llicenciat en Dret i Màster en 
Dret d'Esports. Col·labora: Vents de 
Muntanya, Esquirols Club de 
Senderisme i L’Aventura. Assisteixen 
President, Vicepresident i Delegada 
Provincial València. 
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• Programa Activa't Clubs i Família ajudes 
convocades per la Fundació Trinidad Alfonso. 
Comunicació a tots els Clubs Federats per a informar 
d'aquestes ajudes econòmiques, que sorgeixen a causa 
de la situació sanitària per a potenciar la participació de 
l'esport base dels Clubs. Contacte directe per al 
programa Activa't Clubs i Famílies amb federats/des en 
les categories infantils i juvenils. 
 
 

 
• Presentació Oficial del GR Muntanya d'Alacant de la Universitat d'Alacant. La 

delegada d'Alacant va representar a la FEMECV en aquest acte oficial a l'Auditori 
ADDA de la ciutat, podent conéixer de prop a les persones involucrades en el 
projecte tant per part de la UA com per part dels clubs i la FEMECV. 
 

• Convocatòria d'eleccions FEDME 2020. Suport de les tres delegacions provincials 
en la presentació de les candidatures de Clubs, Esportistes, Tècnics i àrbitres per a 
presència assemblearis i comissió delegada FEDME. Interventora Delegada 
Provincial de València, protocol i assistència Votacions - Eleccions a l'Assemblea en 
la seu de València. 
 

• Participació activa en la Comissió segurs - Reunions amb Howden. Supervisió 
del procediment de tramitació de llicències per a aconseguir que es minimitze el 
nombre d'incidències, proposades millora de llicències i APP digital. 

 

• Suport i Col·laboració amb la representació de les altres vocalies per a informació 
d'incidències, propostes, activitats, iniciatives, esdeveniments, etc.  
 

• Jornada Anàlisi del Programa de la candidatura (Centre d'Educació 
Mediambiental-Alborache).  
 

• Anàlisi, Diagnòstic i avaluació del 1r any del programa electoral elaborat per les 
Delegades Provincials. Anàlisi protocol comunicació, xarxes socials i staff 
professional.  
 

• Presentació de la Delegada Provincial de València en Comunicació transversal i 
treball en equip. Equips resilients i projecció positiva.  

 

• Reunió amb Àrea de Comunicació. Coordinació, propostes de millora, mesures a 
curt i mitjà termini. Protocol de comunicació. Assisteix Delegada Provincial de 
Castelló. 

 

• Organització i seguiment de les delegades provincials amb secretària i gerència 
per a l'actualització de la base de dades de contactes dels clubs. Sobre la base 
de l'informe a final d'any 2020, establir contacte amb Clubs federats durant el 
2021 per a donar a conéixer els avantatges que els ofereix la Federació. 

 

• Comissió Pla Director d'Instal·lacions de Muntanya. Garantir el dret d'accés a les 
instal·lacions esportives en muntanya, proporcionar un nivell de seguretat  òptim, 
minimitzar l'impacte mediambiental, establir un nivell de qualitat i millorar el grau 
d'accessibilitat són les bases del Pla Director d'Instal·lacions Esportives en 
Muntanya. 
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• Reunió Codi Bon Govern i Transparència. Assisteixen les Delegades Provincials 

d'Alacant i Castelló en seu de València. 
 

• Programa d'Activitats culturals 2020. Col·laboració amb Joan Belda, Vocalia de 
Cultura, Territori i Patrimoni per a valoració de les propostes remeses pels Clubs 
al Programa d'Activitats culturals 2020, plantejat amb l'objectiu de fomentar i 
donar suport a les activitats culturals dels Clubs. 
 

• Reunió amb Regidoria d’Esports Ajuntament de Castelló  a fi d'estudiar 
possibilitat de cessió d'un local per a emplaçar la seu provincial de Castelló de la 
FEMECV a la ciutat de Castelló. Assisteixen President i Delegada Provincial de 
Castelló. 
 

• Contacte telefònic i/o presencial amb els Clubs com a suport a les seues activitats 
i canalitzar possibles propostes de millora. 
 

• Reunió Anual de Presidents de Clubs i S.M en la població alacantina d'Elx. 
Organitzada pel Club Unió Excursionista d'Elx. Una reunió de germanor, en la qual 
a més de l'informe del President i de la Delegada Provincial de València, es va 
procedir a l'adjudicació de les activitats del calendari de la FEMECV de 2020. 

 
• Jornada de Formació per a Presidents/es de Clubs Online per a tractar temes 

importants per als Clubs i Seccions de Muntanya com les gestions pròpies dels 
Clubs: tramitació de llicències 2021 (modalitats i tarifes), ús de la plataforma 
PlayOff, procediments amb l'assegurança d'accidents a la muntanya (cobertures, 
parts d'accidents,…) y el protocol a seguir per les mesures sanitàries COVID-19. 
Presentació Delegada Provincial de València d'Ajudes i accions de suport als clubs 
i seccions de muntanya. 
 

• Avaluació de propostes de tallers específics dirigit als Clubs demandades en 
l'Enquesta Clubs 2019 en col·laboració amb les Vocalies competents. 

 
A més, les Delegades Provincials són part activa 
com a receptores de les propostes dels 
assemblearis, que representen tots els 
estaments a través de l'Assemblea Generals, 
celebrades en aquest any dues Ordinàries, una a 
Yátova (Foia de Buñol-València) el mes de juliol 
en la qual es va entregar una placa de 
reconeixement pòstum a José Soler Carnicer 
pels anys de president de la Federació 
Valenciana de Muntanyisme i com a 
testimoniatge de la vida d'un muntanyenc 
il·lustre i escriptor defensor de les muntanyes i 
pobles de la Comunitat Valenciana. 
L'Ajuntament de Yàtova i el Club ATAVA van 
col·laborar en la cessió de l'espai en el qual es va 

celebrar la reunió, complint amb les normes sanitàries i de seguretat per COVID-19. I la 
2a Assemblea Ordinària i General extraordinària celebrada al novembre 2020 online, amb 
una notable participació d'assemblearis.  
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Les Delegades Provincials continuem col·laborant amb il·lusió, esforç i sinergia amb els 
clubs i federats/des segons els objectius marcats com a base del teixit associatiu de la 
FEMECV, a fi de promoure en el col·lectiu federat la participació en els Clubs, reforçant i 
posant en valor la labor social, esportiva i cultural que es realitza en els 400 Clubs i 
Seccions de Muntanya i en escolta dels més de 20.000 federats que formen part de la 
nostra Federació d'Esports de Muntanya i Escalada de la Comunitat Valenciana.  
 
On hi ha voluntat, hi ha un camí 
Albert Einstein 
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3.2.- ACTIVITATS FEDERATIVES  
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MARXA VETERANS DE LA CV 
Nº ASISTENTS: 300 FEDERATS/DES 

 

El 2 de febrer va tindre lloc la 56 Marxa de Veterans de la 

Comunitat Valenciana a Rótova, la jornada va reunir uns 

300 federats pertanyents de 40 clubs de tota la comunitat, 

així com d'altres CCAA. 

Una ruta d'uns 10 km pel PR-CV 100, amb esmorzar inclòs 

en el refugi de la Casa dels García, propietat de l'entitat 

excursionista, i les esplèndides vistes des de la part alta de 

la serra des d'on es va poder contemplar l'illa d'Eivissa. 

Cal destacar que en aquesta primera activitat no 

competitiva de la FEMECV va donar principi la “Lliga 

Sargantanes” amb un recorregut més curt, de 8 km. Amb 

aquesta iniciativa es pretén que els més xicotets de la casa 

i la seua família puguen participar en els actes federatius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARXES I CAMPAMENTS LLOC DATA CLUB 

Marxa de Veterans de la C.V. Rótova 02/02/20 

Centre 
Excursionista 

de Rótova 
(València) 
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COMPETICIONS 
ESCALADA 

CLUB LLOC  DATA 

1ª Prova Copa Escalada en 
Bloc  

Grupo Oriolano de Montaña Orihuela 
15/02/2

020 

1ªProva Copa Escalada 
Infantil en Bloc 

Colectiu d’Amics muntayencs 
d’Algemesí de Valencia 

Algemesí 
22/02/2

020 

2ª Prova de Lliga Infantil 
Escalada 

Indoorwall, Alicante Alicante 
07/03/2

020 

PER A LES COMPETICIONS 
D'ESCALADA HEM COMPTAT 
AMB LA COL·LABORACIÓ DE: 

 
 

 
1ª PROBA DE COPA D'ESCALADA INFANTIL EN BLOC 

Nº Asistents: 61 FEDERATS/des 

 
Dissabte passat 22 de febrer en el rocòdrom del Colectiu 

d’Amics muntayencs d’Algemesí de València i en un ambient 

completament festiu es van inscriure per a participar en la 

recentment estrenada Lliga Infantil d'Escalada 61 xiquets i 

xiquetes d'entre 6 i 10 anys en les categories Promoció Sub-9 i 

Sub-12 amb participants vinguts des de Vinaròs fins a Orihuela.  

Tots ells i elles van estar tot el matí escalant els 10 blocs que el 

equipador delegat especialment pensats per a la seua altura i 

edat.  

Al final del dia es van repartir els diplomes de participació que 

la FEMECV havia preparat per a tots i les medalles per a totes 

les categories. 

 

 

CLASSIFICACIÓ AUTONÒMICA 

Femenina Sub - 9 
1. Alexandra 

Zilakova 
2. Carla Más 

Soriano 
3. Pau Nogues 

Pérez 

Masculina Sub - 9 
1. Adrián 

Navarrete 
Alcaraz 

2. Martín Ruiz 
Conde 

3. Bru Macías 
Martínez 

Femenina Sub – 12 
1. Viktoria Zilakova 
2. Kyra Cases 

Gómez 
3. Noa Cases Gómez 

Masculina Sub – 12  
1. Nil Adsuar Pablos 
2. Rafael Castellano 

Oatt 
3. Manuel 

Navarrete Alcaraz 
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1ª PROVA DE COPA D'ESCALADA EN BLOC 

Nº Asistents: 54 FEDERATS/des 

Prop de 60 inscrits van ser convocats el dissabte 15 de 
febrer en el Pavelló Bernardo Ruiz d'Orihuela per a la 1a 
prova de la Copa d'Escalada de Bloc de la Comunitat 
Valenciana organitzada pel Grup Oriolà de Muntanyisme 
i la FEMECV. 
 

Amb blocs equipats per Israel Lamolda preparats per a 
exigir a les quatre categories participants, Sub-16, Sub-
18 Absoluta i veterana donar el millor de si i demostrar 
les seues habilitats de força, tècnica, equilibri i 
coordinació. 
Al final d'un dia sense incidències es van pujar a l'alt del 
podi Absolut Iker Ortiz Tudela i Lucía Sempere González 
que s'estrenava en la seua nova categoria.  
 
 

Esteban González i Olga Kovrova en segona posició i Álex Sánchez i Jessica Bautista a 
l'altre costat del calaix. 
En la categoria Veterana es van pujar Francisco Gutiérrez i Olga Kovrova 
En la resta de categories David Pau i Aitana Picó es van pujar al primer calaix de la 
categoria Sub-18 i en la categoria Sub-16 Candela Sepúlveda i Jordi Payá. 
Excepte Raúl Escribano que estava convocat amb la selecció nacional d'escalada la resta 
de membres de l'Equip de Tecnificació d'Escalada van estar en el més alt del podi en totes 
les categories, demostrant estar al més alt nivell de competició. 
La pròxima cita el 4 d'abril en el Poliesportiu de Callosa del Segura on ja estan preparant 
la 2a prova de la Copa d'Escalada de Bloc de la Comunitat Valenciana. 
 

CLASSIFICACIÓ AUTONÒMICA 

Femenina Sub - 16 
1. Candela Sepúlveda 

Ferris 
2. Ana Torregrosa 

MArtínez 
3. Anna Martínez 

García 
 
Masculino Sub - 16 
1. Jordi Paya Calabuig 
2. Hugo Ponce 
3. Héctor Dura Marco 

Femenino Sub- 18 
1. Aitana Picó i 

López 
 
Masculino Sub - 18 
2. David Pau 

Gutiérrez 
3. Carlos Ibañez 

Oliver 
4. Leo Roche 

Absoluta Femenina 
1. Lucía Sempere 

González 
2. Olga Krovrova 
3. Silvia Fayos Lozada 
 
Absoluta Masculina 
1- Iker Ortiz Tudela 
2- Esteban González 

Martínez 
3- Alex Sánchez 

Martínez 

Veterana 
Femenina 
1. Olga Krovrova 
 
Veterano 
Masculino 
1. Francisco 

Gutierrez 
Pardines 
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2ª PROVA DE COPA D’ESCALADA INFANTIL EN BLOC 

Nº Asistentes: 51 federados/as 

 
El passat 7 de març es va celebrar la segona de les proves 
de la recent inaugurada Lliga Infantil d'Escalada (LIE).  
 
En aquesta ocasió el rocòdrom que va acollir la prova va ser 
Indoorwall Alacant, per a la competició de les categories 
Sub- 9 (xiquets i xiquetes de 6 a 8 anys) i sub-12 (de 9 a 11 
anys).  
 
Amb una menys inscrits que en la primera prova, van 
participar 17 en sub-9 i 34 en sub-12, un total de 51 
escaladors i escaladores.  
 
Després de les acreditacions i la reunió tècnica, a les 10h es 
va donar inici a la competició de la primera categoria i a les 
11:45h les de la segona, finalitzant a les 15h amb el 
lliurament de trofeus.  

 
CLASSIFICACIÓ AUTONÒMICA 

Femenina Sub - 9 
1- Alexandra Zilakova 
2- Pau Nogues Pérez 
3- Emily Castellano Oatt 

 
Masculina Sub - 9 

1- Adrián Navarrete Alcaraz 
2- Francisco Cantó Oltra 
3- Rodrigo García Espinosa 

Femenina Sub – 12 
1. Lola Borra Forner 
2. África Martínez Azaña 
3. Viktoria Zilakova 

 
Masculina Sub – 12 

1. Nil Adsuar Pablos 
2. Rafael Castellano Oatt 
3. Manuel Navarrete Alcaraz 

 
 
 
 

  

  



 
 

 
 

60
 

 

CARRERES PER MUNTANYA CLUB LLOC  DATA 

1a Prova Lliga de Carreras per 
Muntanya 

S.M. Club Triatlón 
Pasico a Pasico 

Orihuela 12/01/2020 

2ª Prova Lliga de Carreras per 
Muntanya 

S.M. C.A. Maraton 
Crevillent 

Crevillente 26/01/2020 

3ª Prova Lliga de Carreras per 
Muntanya 

Club Depotivo Trivici 
Team 

Banyeres 
de Mariola 

16/02/2020 

4ª Prova Lliga de Carreras per 
Muntanya 

Centre Excursionista 
de Rótova 

Rótova 01/03/2020 

Campionat Autonòmic de 
Carrera Vertical 

C.D de Montaña y 
Escalada Trail Villena 

Tibi 26/09/2020 

 

1ª PROVA DEL CAMPIONAT DE LLIGA DE CARRERA PER MUNTANYA 

Nº Asistents: 320 participants 

 
 
El 12 de gener de 2020, a Orihuela (Alacant) es va celebrar 
la primera prova del Campionat de Lliga FEMECV 2020 de 
Carreras per Muntanya organitzada per S. M. Club Triatló 
Pasico a Pasico. 
Amb una assistència de 320 corredors i un recorregut de 22 
Km i 1350m de desnivell positiu en categoria absoluta, i de 
12Km i 600 m de desnivell positiu en categoria 
Cadet/Júnior. 
 
Un recorregut amb nombroses crestes i amb unes 
boníssimes vistes a tota la zona de la Vega baixa. 
 
 

 
CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL 

Juvenil Femenino 
1. Sira Salvador 

Escrig 
 
Juvenil Masculino 
1. Cristian Ibáñez 

Valero 
2. Martín Aguado 

Sendra 
3. Javier Abad 

Rocamora 

 
Cadete Femenina 
1. Anna Moliner 

Cañadas 
 
Cadete Masculina  
1. Josep Mateu 

García 
2. Sergio Vilar 

Cañada 
3. Iker Chavarria 

Seva 

Junior Masculino 
1. Daniel Castillo 

Fernández 
2. Jesús 

Martínez 
Delicado 

3. Elias Abad 
Rocamora 

Junior Femenino 
1. Eva Sierras 

Codina 

Absoluta Femenina  
1- Ana Tueste 

Galera 
2- Natalia 

Gurchenkova 
3- Alba Beltra 

Escolano 
 
Absoluta Masculina  
1. Vicent Torres 

Villar 
2. Simón Rama 

Canicoba 
3. 3. Jose Antonio 

Mena García 
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Clasificación por Equipos Femenino 
1. S.M. C.A Maratón Crevillent 
2. CD. de Montaña y Escalada Like Sport 
Lurbel 
3. S.M. Club Triatlón Pasico a Pasico  

Clasificación por Equipos Masculino 
1. Mur i Castell Tuga 
2. Club de Munt CxM Valencia 
3. CD. de Montaña y Escalada Like Sport 
Lurbel 

 
 

2ª PROVA DEL CAMPIONAT DE LLIGA DE CARRERA PER MUNTANYA 

Nº Asistents: 214 participants 

 

El 26 de gener de 2021 es va celebrar a Crevillent (Alacant) la 

2a Prova del Campionat de Lliga FEMECV de Carreras per 

Muntanya, organitzada pel Club Atletisme Marató Crevillent. 

Un recorregut de 21’5km i 1.182 m de desnivell positiu en 

categoria absoluta i d'11 Km i 590m de desnivell positiu en 

categories inferiors, un traçat de contrastos que alternava 

zones molt ràpides amb altres més tècniques en un recorregut 

exigent. 

 

CLASSIFICACIÓ INDIVIDUAL 

Cadete femenino  
1. Judit Pitarch 

Tena 
 
Cadete 
Masculina  
1. Iker Chavarria 

Seva 
2. Sergio Vilar 

Cañada 
3. Josep Mateu 

García 

Juvenil 
Masculina  
1. Cristian 

Ibáñez Valero 
2. Javier Abad 

Rocamora 
3. Martín 

Aguado 
Sendra 

Junior Masculino 
1. Abderrahim 

Hanzaze 
2. Daniel Castillo 

Fernández 
3. Jesús Martínez 

Delicado 
 
Junior Femenino 
1. Ana Murillo Ripolles 
2. Laia Mateu Escrig 
3. Gemma Herrero 

Valls 

Absoluta Masculina  
1. Adil Moussaoui 
2. Samuel Palomera 

Svensson  
3. Simon Rama 

Canicoba  
 
Absoluta Femenina 
1. Ana Tueste Galera 
2. Lluna Beltrán 

Esteve 
3. Eva Castells 

Sanchís 

 

 

 

3ª PROVA DEL CAMPIONAT DE LLIGA DE CARRERA PER MUNTANYA 

Nº Asistents: 260 participants 

 

Es va celebrar el passat 16 de febrer, a Banyeres de Mariola, i el Club amfitrió va ser el 

Club Esportiu Trivici team. 

Enormes els i les corredores que van prendre eixida. 
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En la categoria masculina es va imposar el corredor del C.A. 

Marató Crevillent, Adil Moussaqui, seguit de Samuel Palomera 

i amb Santiago Navarro tancant el podi 

 

Quant a les dones, Ana Tauste del “Like sport Lurbel” es va 

imposar per 3a vegada, deixant sentenciada la seua 1a posició 

en la lliga mancant una prova. Van completar el podi Gemma 

Maciá i Lluna Beltrán 

 

CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL 

Máster Femenino 
1. Myriam Talens Belen 
2. Montse Martínez Llodra 
3. Dolores Roelas Triviño 
 
Master Masculino 
1. Juan Argente Paya 
2. Juan Jose López Carpena 
3. Javi Gomar Vidal 
 
Veterana Femenino  
1. Francisca Gemma Macia 

Blasco 
2. Elena Pastor Terol  
3. Eva Castells Sanchís  
 
Veterano Masculino 
1- Emili Sellés Seguí 
2- Jose Antonio Mena García 
3- Roberto López Molina 

1-  

Juvenil Masculino 
2- Mario Werther 

Asunción Matias 
3- Javier Abad Rocamora 
4- Cristian Ibáñez Valero 

 
Juvenil Femenino 

1- Sira Salvador Escrig  
Cadete Masculina  

1- Sergio Vilar Cañada 
2- Josep Mateu García 
3- Iker Sánchez Esteve 

 
Cadete Femenina 

1- Judit Pitarch Tena 
2- Anna Moliner Cañadas 

1-  
 

Junior Masculino 
1- Abderrahim Hanzaze 
2- Daniel Castillo Fernández 
3- Jesús Martínez Delicado 
 
Junior Femenino 
1- Eva Sierras Codina 
 
Absoluta Femenina 
1- Ana Tueste Galera 
2- Francisca Gemma Macia 

Blasco 
3- Lluna Beltrán Esteve 
 
Absoluta Masculina  
1- Adil Moussaoui 
2- Samuel Palomera 

Svensson  
3- Santiago Navarro 

Santamaría 
 

 
 

4ª PROVA DEL CAMPIONAT DE LLIGA DE CARRERA PER MUNTANYA 

Nº Asistents: 191 participants 

Celebrada el passat 1 de març a Ròtova, va reunir més de 130 

participants. 

Una carrera que suposa l'última de les proves de Copa de la 
temporada 2020.  

Les característiques d'aquesta activitat, l'amfitrió de la qual 
va ser el Centre Excursionista de Ròtova, van anar: 

• Categoria absoluta: 18km i 950m de desnivell; 
• Categories cadets, juvenils i júniors: 12km i 650m de 

desnivell; 
• Open (per a no federats/as): 15km i 950m de desnivell. 
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CLASSIFICACIÓ INDIVIDUAL 

Máster Femenino 
1- Myriam Talens Belen 
2- Maria Jesús Casas 

Mena 
3- Montse Martínez 

Llondrá 
 
Master Masculino 

1- Juan Argente Paya 
2- Juan Jose López 

Carpena 
3- Javi Gomar Vidal 

 
Veterana Femenino  

1- Francisca Gemma 
Macia Blasco 

2- Elena Pastor Terol  
3- Eva Castells Sanchís 

Veterano Masculino 
1- Emili Sellés Seguí 
2- Jose Antonio Mena 

García 
3- Roberto López Molina 

Juvenil Masculino 
1- Mario Werther Asunción 

Matias 
2- Martín Aguado Sendra 
3- Iván Escrig Porcar 

 
Juvenil Femenino 

1- Sira Salvador Escrig 
 
Cadete Masculina  

1- Sergio Vilar Cañada 
2- Josep Mateu García 
3- Iker Sánchez Esteve 

 
Cadete Femenina 
1- Judit Pitarch Tena 
2- Anna Moliner Cañadas 

1-  
 

Junior Masculino 
1- Abderrahim 

Hanzaze 
2- Daniel Castillo 

Fernández 
3- Jesús Martínez 

Delicado 
 
Junior Femenino 
1- Eva Sierras Codina 
 
Absoluta Femenina 
1- Gemma Macia 

Blasco 
2- Elena Pastor Terol 
3- Ana Murillo Ripollés 
 
Absoluta Masculina  
1- Adil Moussaoui 
2- Samuel Palomera 

Svensson  
3- Emili Sellés Seguí 
 

 
 

CAMPIONATO AUTONÒMIC DE CARRERA VERTICAL  

Nº Asistents: 107 federats/des. 

 

Concretament la Carrera Vertical de Tibi. Malgrat les dificultats que planteja “la nova 
normalitat”, gràcies al Club F. S. Tibi i a l'Ajuntament de Tibi es va poder tirar avant. 

 L'organització va prendre totes les mesures necessàries 
per a garantir la seguretat de corredors, cronometradors, 
àrbitres, voluntaris i tot el personal involucrat en 
l'esdeveniment, inclòs el públic. Es van seguir totes les 
recomanacions i més. Per tot això tant l'organització com la 
carrera va estar impecable, només podem donar la gràcies. 

  

L'equip arbitral també va estar a l'altura assegurant 
l'aplicació, tant del reglament, com de les mesures 
oportunes. 

Prova de foc per a les carreres que van solucionar de la 
millor forma possible i que ens fa veure que es pot 
competir amb seguretat. Els podis van estar formats per: 
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CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL 

Máster Femenino 
1- Maria Jesús Casas Mena 
2- Laurence Rastell 
3- Dolores Roelas Triviño 
 
Master Masculino 
1- Juan Argente Paya 
2- Juan Jose Malpica Lillo 
3- Olegario Alario Peig 
 
Veterana Femenino  
1. Núria Orta Reig 
2. Roser Nicolau Pico 
3. Rosa Cortés Sánchez 
 
Veterano Masculino 
1. Ignacio Cardona Torres 
2. Emili Sellés Seguí  

3. Rafael Murcia Martínez 

Juvenil Femenino 
1- María Belloso 

Poveda 
Cadete Masculina  
1- Sergio Vilar 

Cañada 
2- Joel Lázaro 

Alarcón 
3- Josep Mateu 

García 
 
Cadete Femenina 
1. Judit Pitarch Tena 

Junior Masculino 
1- Abderrahim Hanzaze 
2- Jesús Martínez Delicado 
3- Jesús Miguel Pérez 

Ortuño 
 
Junior Femenino 
1- Eva Sierras Codina 

 
Absoluta Femenina 
1- María Fuentes Olcina 
2- Ana Tauste Galera 
3- María de la Torre 

Celades 
 
Absoluta Masculina  

1- Luís Enrique Nogueira 
de la Muela 

2- Francisco Vicente 
Macia García 

3- Ignacio Cardona Torres 
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COMPETICIONS DE 
MARXA NÒRDICA 

CLUB LLOC DATA 

1ª Prova Copa Marxa 
Nòrdica 

Centro Excursionista 
de Villena 

Villena 08/02/2020 

2ª Prova Copa Marxa 
Nòrdica 

Grup de Muntanya 
Penya el Frare 

Tavernes 
de 

Valldigna 
29/02/2020 

 

 

I PROVA COPA MARXA NÒRDICA 

Nº Asistents: 124 federats/des. 

 

Dissabte passat 8 de Febrer es va iniciar la temporada de 

competició 2020 de Marxa Nòrdica, amb la celebració de 

la I Prova Copa FEMECV, organitzada pel Centre 

Excursionista de Villena. 

La primera prova de la Copa va reunir 101 participants en 

la prova regna i a 23 en la promocional, la qual cosa la 

converteix en la prova més nombrosa d'assistència 

d'esportistes comparant-la amb l'any anterior, la qual 

cosa suposa un magnífic inici de temporada que valorem 

molt positivament i que esperem que es repetisca en la 

resta de cites del calendari de competicions de la Lliga 

Oficial Valenciana. A més, volem destacar i agrair la 

participació, en aquesta prova autonòmica, d'un nodrit 

grup d'esportistes de les Federacions Murciana, 

Madrilenya i Andalusa. 

 

El recorregut de 12,100K de la prova Competitiva i el de 5,300K de la prova Promocional, 

combinaven pista de terra, tram asfaltat, sendera i camí de muntanya, i pista d'atletisme, 

terrenys tots assequibles per a realitzar marxa nòrdica. Un recorregut sense dificultats 

per als esportistes, ràpid en general, i molt complet. 
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CLASSIFICACIÓ INDIVIDUAL 

Sénior Femenino 
1- Silvia Jordà Marti 
2- Elia Antón Martínez 
3- Silvia García Selva 
 
Sénior Masculino 
1. Ramón Álvarez Borras 
2. Noe Hernández Díez 
3. Adrián Álvarez Borras 
 
Veterano A Femenino 
1. Mari Ángeles Gandía 

Ferrández 
2. María Dolores Gregorio 

Gandía 
3. Carolina Margarita Más 

Más 
 
Veterano A Masculino 
1- Víctor Candela Santiago 
2- Xavi Llopis Mullor 
3- Carlos Requena Arjona 

Veterano B Femenino 
1- Amelia Gisbert 

Matute 
2- Elena Parra Pérez 
3- Norberta Sánchez 

Sansano  
Veterano B Masculino 

1- Miguel Vicente Soler 
Soler 

2- José Cortes Pérez 
3- Sergio Casares 
 
Veterano C Masculino 

1- Vicent Barberá 
Cerveró 

2- Josep Clari Agulló 
3- Jose Ginés Estañ 

Salinas 
 
Veterano C Femenino 

1- Rosario Martin Alonso 
2- Carmina Borras Corts 
3- María Selva Pastor 

Promesa Femenino 
1. Noelia Rubio-

Quintanilla Puig 
 
Junior Masculino 
1- Pablo Esteban 

Clemente Sepúlveda 
2- Ferran Llopis Llopis 
 
Absoluta Masculino 
1- Ramon Alvaréz Borras 
2- Victor Candela 

Santiago 
3- Xavi Llopis Mullor 
 
Absoluta Femenino 
1- Silvia Jordá Martí 
2- Mari Ángeles Gandía 

Ferrández 
3- María Dolores 

Gregorio Gandía 

 

2ª PROVA COPA MARXA NÒRDICA 

Nº Asistents: 149 federats/des. 

 

El dia 29 de febrer, va tindre lloc aquesta segona prova a 

Tavernes de la Valldigna.  

La prova l'organitzava el Centre Excursionista de 

Tavernes de la Valldigna, que es va bolcar amb tots els 

mitjans perquè l'esdeveniment isquera a la perfecció. 

Molt bona organització des de primera hora del matí, un 

gran desplegament de persones voluntàries que van fer 

molt fàcil la tasca a l'equip arbitral. 

 El recorregut transcorria, al principi i al final, per terreny 

urbà. Els voluntaris van tallar el trànsit i van controlar 

l'entrada i eixida de cotxes, sense que hi haguera cap 

problema.  

Després de la zona urbana es va passar a terreny peri-urbà, per a més endavant endinsar-

se en una pista forestal de muntanya, amb bastant desnivell en algun dels seus trams, i 

unes vistes envejables de la Valldigna i el Mediterrani. 
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CLASSIFICACIÓ INDIVIDUAL 

Sénior Femenino 
1- Silvia Jordá Martin 
2- Lydia Serrano Torres 
3- Elia Antón Martínez 
 
Sénior Masculino 
1- Ramón Álvarez Borras 
2- Adrián Álvarez Borras 
 
Veterano A Femenino 
1- Mari Ángeles Gandía 

Ferrandez 
2- Maria Dolores Gregorio 

Gandia 
3- Carolina Margarita Más 

Más 
 
Veterano A Masculino 
1- Víctor Candela Santiago 
2- Xavi Llopis Mullor 
3- Kike Moret Huerta 

Veterano B Femenino 
1- Carmen López Valiente 
2- Amelia Gisbert Matute 
3- Norberta Sánchez 

Sansano 
 
Veterano B Masculino 

1- Miguel Vicente Soler 
Soler 

2- Jose Cortes Pérez 
3- Sergio Casares Serrano 
 
Veterano C Femenino 

1- Rosario Martín Alonso 
2- Carmina Borrás Corts 
3- Merche Carbonell 

Ferrando 
4-  
Veterano C Masculino 

1- Vicent barberá Cerveró 
2- Josep Clari Agullo 
3- Miguel Jiménez 

Hernández 

Absoluto Femenino 
1- Silvia Jordà Martí 
2- Mari Ángeles Gandía 

Ferrandez 
3- Carmen López Valiente 
 
Absoluto Masculino 
1- Ramon Alvarez Borrás 
2- Víctor Candela 

Santiago 
3- Miguel Vicente Soler 

Soler 
 
Promesa Femenino 
1. Noelia Rubio-

Quintanilla Puig 
 
Junior Masculino 
1- Pablo Esteban 

Clemente Sepúlveda 
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3.3.- MEMÒRIA PLANS DE TECNIFICACIÓ ESPORTIVA 
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PLA DE TECNIFICACIÓ D’ESCALADA 
 

 
 
 
TROBADES DEL ETECV PER A LA RESTA D'AQUESTA TEMPORADA: 
 
El Pla de Tecnificació d'Escalada FEMECV, com ha ocorregut en la resta de tecnificacions, 
ha patit els efectes de la pandèmia COVID-19. 
Les conseqüències derivades d'això són per tots conegudes i han afectat la participació 
en el circuit FEDME i FEMECV en les concentracions esportives. Com a mostra d'això, la 
nova trobada conjunta amb la selecció d'escalada de la FEDME (Federació Extremenya de 
Muntanya i Escalada) per a fer un simulacre de competició i Arbitratge en Sputnik Center, 
que estava previst a Madrid el 23 i 24 de maig de 2020, s’ajorna al 25, 26 i 27 de setembre 
vista la situació. 
 
Malgrat les dificultats en aquest procés de perfeccionament i desenvolupament en 
l'àmbit esportiu s'ha seguit endavant, amb treballs de contacte amb vídeoconferències i 
trobades limitades. 
 
 
RELACIÓ DE TÈCNICS: 
Francisco Javier Alfonso Sánchez 
Yaiza Fernández Pacheco 
Israel Lamolda Fernández 
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LLISTA D'ESPORTISTES DE LES SELECCIONS D'ESCALADA DE COMPETICIÓ.ETECV 
Tecnificació  FEMECV 2020 

 
 

NOMBRE CLUB Categoría 

Eric Segura Jordán FEMECV Sub-14 

Ana Martínez García Club d'Esports De Muntanya i Sub-14 

Hugo Ponce Vicente           FEMECV Sub-16 

Candela Sepúlveda Ferris Alicante Vertical  Sub-16 

Jordi Paya Calabuig Club d´Escalada d´Ibi Sub-16 

Ana Torregrosa Martínez Club Escalada Alicante Vertical Sub-16 

Raúl Escribano Sánchez Club Escalada Alicante Vertical Sub-16 

Héctor Dura Marco  Unión Excursionista de Elche Sub-16 

Lucía Sempere González Vents de Muntanya  Sub-18 

Carlos Ibáñez Oliver Cen. Exc. Amics de les Muntanyes Sub-18 

 

NOMBRE Categoría 

 Silvia Fayos Lozada  Absoluta 

 Iker Ortiz Tudela Absoluta 

Sergio Sendra Noguera Absoluta 

Israel Lamolda Ferrando Absoluta 

      

NOMBRE Categoría 

Urko Carmona Barandiarán Paraescalada 

Ismael Sánchez Mc Ilroy  Paraescalada 

Danielle Marcucci  Paraescalada 

 
 
TROBADES TECNIFICADES 
 
Trobada d’equip, roca diverses zones  
23 a 25 de juliol   Alacant. 
 

Trobada en roca, Bellús 
27 de Juny           València. 
 

Rocòdrom Natural Climb 
3 i 4 d’octubre   València. 
 

Rocòdrom de Family Center de Beniparrell 
30 de novembre en València. 
 

 
COMPETICIONS AUTONÒMIQUES 
 
1a Prova de Copa d'Escalada en Bloc, Orihuela 15/02/2020 
1ª Prova de Lliga Infantil Escalada, Algemesí 22/02/2020 
2ª Prova de Lliga Infantil Escalada, Alacant 07/03/2020 
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RESULTATS 
 
Enguany no s'han pogut obtindre resultats  
 

1ª Prueba Copa Bloque, Orihuela, 15/02/2020 

NOMBRE CLUB Clasif. 

Candela Sepúlveda Ferrís CLUB ESCALADA ALICANTE VERTICAL 1º Sub  16 

Ana Torregrosa Martínez CLUB ESCALADA ALICANTE VERTICAL 2º Sub  16 

Ana Martinez Garcia VENTS DE MUNTANYA  4º Sub  16 

Jordi Paya Calabuig CLUB ESCALADA ALICANTE VERTICA 1º Sub  16 

Hugo Ponce Vicente CENTRE EXC. DE LLIRIA RIU-BLANC 2º Sub  16 

Héctor Dura Marco UNIÓN EXCURSIONISTA DE ELCHE 3º Sub  16 

 
 
Confiem que en 2021 puguem desenvolupar els calendaris més extensos i garantint la 
seguretat sanitària dels esportistes. 
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PLA DE TECNIFICACIÓ DE CARRERES PER MONTANYA 
 

 
El Pla de Tecnificació de carreres per muntanya 
FEMECV, com ha ocorregut en la resta de tecnificacions, 
ha patit els efectes de la pandèmia COVID-19. 
Les conseqüències derivades d'això són per tots 
conegudes i han afectat la participació en carreres i 
concentracions. 
Aquests plans tenen com a objectiu la formació global a 
nivell entrenament, salut, seguretat, i de coneixement 
de reglament dins de les carreres per muntanya de 
corredors de les categories Cadet, Juvenil, Júnior i 
Promesa. 
    

 
La tecnificació necessita nodrir-se de nous participants i per tant s'ocupa de localitzar 
possibles talents per a incloure'ls en aquest programa i donar el suport necessari de 
logística en les competicions d'àmbit nacional. 
 
Els corredors es trien basant-se en els resultats de les proves oficials FEMECV, tant lliga 
com campionats (vertical i en línia). Es tindran en compte també el criteri dels 
seleccionadors o tècnics. 
 

 
RELACIÓ DE TECNICS I/O COL·LABORADORS. 
 

1.- LUIS FERMIN SANCHEZ GARCIA 
2.- JOSE ANGEL RUEDA QUILES 
3.- ISAAC LLACER BADAL 

4.- RICARDO CHERTA BALLESTER 
5.- ARCADI  MARGARIT BOSCA 
6.- P. ARTURO URENDEZ VEGA 
7.- ALICIA AVENDAÑO MARIN. 

 
 
CENTRE DE TENIFICACIÓ DE CXM DE LA FEMECV. 

 
L'àrea de carreres per muntanya contÍnua amb el patrocini principal de l'empresa 
valenciana establida a ONTINYENT LURBEL. 
 
En el Programa de Tecnificació s'ha seleccionat a 34 joves entre els participants oficials 
autonòmics.  
 
Totes les despeses d'aeixes competicions són a càrrec de la FEMECV (despeses de viatge, 
allotjament, dietes i inscripció) i a la resta de joves no seleccionats se'ls subvenciona part 
del viatge. 
Un altre servei que s'ofereix als tecnificats és poder realitzar una prova d'esforç gratuïta 
en les instal·lacions de Cheste o Alacant, gràcies a un conveni entre FEMECV i la 
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ CULTURA I ESPORT DE LA GENERALITAT VALENCIANA. 
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Enguany s'han pogut realitzar molt poques proves d'esforç, en desaconsellar-se les 
proves d’espirometria. 
 
També s'ofereix un servei d'entrenador low cost a tots/es aquells/es que no disposen 
d'un. Els entrenadors són els propis tècnics titulats que dirigeixen la tecnificació. 
 
    
RELACIÓ DE TECNIFICATS. 
 
PROMESES 
Aitor Jornet Crespo 
Erik Coronado Climent 
Salva Estarlich Méndez 
Joan Molina Ahís 
Gemma Herrero Valls 
Ana Murillo Ripollés 
Noelia Rubio Quintanilla 
Borja Moya Beltran 
Andrés Payá Toledano  
Pablo Sánchez juarez 
Javier Micó Requena 
 
JÚNIOR 
Jesus Martinez Delicado 
Elías Abad Rocamora 
Alfredo Monferrer Ten 
Daniel Castillo Fernandez 
Jesús Miguel Pérez Ortuño 
Eva Sierras Codina 
Jordi Carratala 
Abderrahim hanzaze 
Laia Mateu Escrig 

JUVENIL 
Javier Abad Rocamora 
Martin Aguado Sendra 
Sira Salvador Escrig 
Zoe Grimalt Grimalt 
Noé Deltell López 
Pau Soldevila Martinez 
Cristian Ibáñez Valero 
Mario Werther Asunción Matías 
 
CADETS 
Iker Chavarría Seva 
Anna Moliner Cañadas 
Josep Mateu Garcia 
Iker Sanchez Esteve 
Sergio Vilar Cañada  
Judit Pitarch Tena 
 
 
 
 
 

 
L'any 2020 només s'ha pogut participat en l'única prova FEDME representant a la selecció 
FEMECV. 
 
 
    
CAMPEONATS DE ESPANYA VERTICALS INDIVIDUAL Y PER SELECCIONS 
AUTONÒMIQUES:  
7 març 2020, Albanchéz de Mágina, Jaén 
Amb la participació de 21 corredors (Tecnificats i seleccionats) 
 
 
ACTIVITATS 

 
1.- Activitats esportives de competicions oficials del Programa de Tecnificació, des de l'1 
de gener 2020 fins a finals d'any. 
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ACTIVITAT DATA LLOC 

LLIGA CXM FEMECV 

12 GENER  ORIHUELA 
 26 GENER  CREVILLENTE 
 16 FEBRER  BANYERES DE MARIOLA 
 1 MARÇ                                         ROTOVA 

CAMPEONAT AUTONÒMIC 
CARRERA VERTICAL FEMECV                                 

26 SEPTEMBRE                       TIBI 

CTO. DE ESPAÑA VERTICALS I 
SELEC.            

7 MARÇ                            JAEN 

 
 
2.- Activitats esportives de concentració del Programa de Tecnificació des de l'1 de Gener 
de 2020 fins a finals d'any. 
 

TIPO DE ACTIVIDAD FECHA LUGAR 

LIGA CXM FEMECV 

12 ENERO  ORIHUELA 
 26 ENERO  CREVILLENTE 
 16 FEBRERO  BANYERES DE MARIOLA 
 1 MARZO                                         ROTOVA 

CONCENTRACION 
INTERCENTROS                
 

21-22-23 DE 
FEBRERO 2020                  

MADRID 

CONCENTRACION 
TECNIFICACION             

19 DE 
DICIEMBRE  
2020              

ONTINYENT 
 

 
 
VALORACIÓ 
 
Aquest any 2020 no ha sigut possible desenvolupar el circuit de competicions normal i 
per tant hi ha escassos resultats. 
 

CTO. DE ESPAÑA VERTICALES Y SELEC.             7 de marzo 
NOMBRE CLASIFICACIÓN 

CHERTA BALLESTER, RICARDO  3ª Promesa M 
HERRERO VALLS, GEMMA 6ª Promesa M 
MURILLO RIPOLLÉS, ANA 7ª Promesa M 
SALVADOR ESCRIG , SIRA 7º Juvenil F 
SIERRAS CODINA, EVA 6º junior F 
HANZAZE, ABDERRAHIM 4º junior M 
CASTILLO FERNÁNDEZ, DANIEL 5º junior M 
TAUSTE GALERA, ANA 8 Absoluta 
 MENA GARCIA, JOSE ANTONIO 8 Veterano 
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PLA DE TECNIFICACIÓ MARXA NÓRDICA 
 
1º PROCÉS DE TECNIFICACIÓ 

 
El Pla de Tecnificació de Marxa Nòrdica FEMECV, com ha ocorregut en la resta de 
tecnificacions, ha patit els efectes de la pandèmia COVID-19. 
Les conseqüències derivades d'això són per tots conegudes i han afectat la participació 
en les marxes i concentracions esportives. 
Malgrat això, aquest procés de perfeccionament i desenvolupament en l'àmbit esportiu 
ha seguit endavant, iniciant-se des que es detecta a una persona amb projecció per a la 
pràctica d'una modalitat esportiva fins a la seua arribada a l'alt nivell.  

 
Objectius del Programa de Tecnificació: 

• Localitzar esportistes amb aptituds per a arribar a l'alt nivell competitiu, amb 
ganes i compromís d'aconseguir-ho. 

• Detectar els errors/carències d'entrenament: físic, tècnic, psicològic, tàctic, etc. i 
corregir eixos errors/carències, amb els tecnificats/des i fer costat als seus 
entrenadors o equips, si és necessari. 

• Suport durant la temporada i Seguiment dels seus progressos en competició per 
a ajudar a desenvolupar habilitats per a un entrenament efectiu. 

 
 

2º TÈCNICS 2020 
 
Coordinadora: Teresa Alonso Romero, Responsable del Comité de MN 
 
Tècnics i Col·laboradors:         
• Mariano Moreno Redondo, Seleccionador 
• Susana Ivars Ortiz, 1ª Entrenadora 
• Ignacio Martínez-Ridruejo, Responsable Àrea de Formació 

 
3º TECNIFICATS/SELECCIONATS 2020 
 

NOM CLUB ANY CATEGORIA 

Ferran Llopis Llopis C.A.Marathon Crevillent 2003 JUNIOR-M 
Pablo Esteban Clemente 
Sepúlveda 

C.A.Marathon Crevillent 2003 
JUNIOR-M 

Noelia Rubio-Quintanilla Puig C.A.Marathon Crevillent 1999 PROMESA-F 

Erik Coronado Climent C.A.Marathon Crevillent 1998 PROMESA-M 

Silvia Jordá Martí Club Trail Serra Vernissa 1982 SENIOR-F 

Ramón Álvarez Borrás C.A.Marathon Crevillent 1981 SENIOR-M 

Jon Medrano Ruiz C.A.Marathon Crevillent 1982 SENIOR-M 

Mari Ángeles Gandía Ferrández C.A.Marathon Crevillent 1979 VA-F 

José Miguel López Díez Club Costa Blanca El 1975 VA-M 

Ana María Más Guzmán C.A.Marathon Crevillent 1974 VA-F 

Raúl Martí Ferri C.A.Marathon Crevillent 1973 VA-M 
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Víctor Candela Santiago C.A.Marathon Crevillent 1972 VAM 

María Dolores Gregorio Gandía C.A.Marahton Crevillent 1972 VA-F 

Xavier Llopis Mullor C.A.Marathon Crevillent 1971 VAM 

Amelia Gisbert Matute Club Trail Serra Vernissa 1969 VB-F 

Sergio Casares Serrano Club MNA Alicante 1968 VB-M 

Jose Cortes Perez C.A.Marathon Crevillent 1962 VB-M 

Miguel Vicente Soler Soler Club Trail Serra Vernissa 1961 VB-M 

Ramón López Ferrández CorrexCrevillent 1959 VC-M 

Rosario Martín Alonso Club MNA Alicante 1958 VC-F 
 
 
4º CIRCUIT DE COMPETICIONS NACIONALS  
 

Circuit suspés Covid- 19 
 

5º CIRCUIT DE COMPETICIONS AUTONÒMIQUES  
 

• I Prova Copa MN, VILLENA .- 8 de febrer de 2020 Realitzada 
• 2 Prova Copa MN, TAVERNES DE VALLDIGNA – 29 de febrer de 2020 Realitzada 
• Campionat de MN, CREVILLENT – 18 d’abril de 2020  CANCEL·LAT 
• 3 Prova Copa MN, XÀTIVA – 17 d’octubre de 2020 CANCEL·LADA 

 
6º SESIONS DE TECNIFICACIÓ Y ENCOMTRES 
 

• Tecnificació 1   26/01/2020  Ibi 
• Tecnificació 2                                 11/04/2020   Online 
• Tecnificació 3   11/06/2020  Alacant 
• Tecnificació 4   25/10/2020  Alacant 

 
 
7º BALANÇ DE LA TEMPORADA 
 
1ª Prueba Copa MN Villena 08/02/2020  

NOM CLUB CLASIFICACIÓ CATEGORIA 

Amelia Gisbert Matute Club Trail Serra Vernissa 1º VB-F 

 Ana María Más Guzmán C.A.Marathon Crevillent 4º VA-F 

Erik Coronado Climent C.A.Marathon Crevillent   PROM-M 

Ferran Llopis Llopis C.A.Marathon Crevillent 2º JUNIOR-M 

José Cortes Perez C.A.Marathon Crevillent 2º VB-M 

José López Díez Club Costa Blanca El   VA-M 

Mari Gandía Ferrandez C.A.Marathon Crevillent 1º VA-F 

Maria Gregorio Gandía C.A.Marahton Crevillent 2º VA-F 

Miguel V Soler Soler Club Trail Serra Vernissa 1º VB-M 
Noelia Rubio-Quintanilla 
Puig 

C.A.Marathon Crevillent 1º 
PROM-F 

Pablo Clemente 
Sepúlveda 

C.A.Marathon Crevillent 1º 
JUNIOR-M 
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Ramón López Ferrández CorrexCrevillent 7º VC-M 

Ramón Álvarez Borrás C.A.Marathon Crevillent 1º SENIOR-M 

Raúl Martí Ferri C.A.Marathon Crevillent   VA-M 

Rosario Martí Alonso Club MNA Alicante 1º VC-F 

Sergio Casares Serrano Club MNA Alicante 3º VB-M 

Silvia Jordá Martí Club Trail Serra Vernissa 1º SENIOR-F 

Victor Candela Santiago C.A.Marathon Crevillent 1º VAM 

Xavier Llopis Mullor C.A.Marathon Crevillent 2º VAM 
 

   
 

2ª Prueba Copa MN Tavernes de Valdigna 15/03/2020  
NOM CLUB CLASIFICACIÓ CATEGORIA 

Amelia Gisbert Matute Club Trail Serra Vernissa 2º VB-F 

 Ana María Más Guzmán C.A.Marathon Crevillent 4º VA-F 

Erik Coronado Climent C.A.Marathon Crevillent   PROM-M 

Ferran Llopis Llopis C.A.Marathon Crevillent   JUNIOR-M 

José Cortes Perez C.A.Marathon Crevillent 2º VB-M 

José López Díez Club Costa Blanca El   VA-M 

Mari Gandía Ferrandez C.A.Marathon Crevillent 1º VA-F 

Maria Gregorio Gandía C.A.Marahton Crevillent 2º VA-F 

Miguel V Soler Soler Club Trail Serra Vernissa 1º VB-M 
Noelia Rubio-Quintanilla 
Puig 

C.A.Marathon Crevillent 1º 
PROM-F 

Pablo Clemente 
Sepúlveda 

C.A.Marathon Crevillent  1º 
JUNIOR-M 

Ramón López Ferrández CorrexCrevillent 9º VC-M 

Ramón Álvarez Borrás C.A.Marathon Crevillent 1º SENIOR-M 

Raúl Martí Ferri C.A.Marathon Crevillent   VA-M 

Rosario Martí Alonso Club MNA Alicante 1º VC-F 

Sergio Casares Serrano Club MNA Alicante 3º VB-M 

Silvia Jordá Martí Club Trail Serra Vernissa 1º SENIOR-F 

Victor Candela Santiago C.A.Marathon Crevillent 1º VAM 

Xavier Llopis Mullor C.A.Marathon Crevillent 2º VAM 
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PLAN DE TECNIFICACIÓ D’ALPINISME 
 
INTRODUCCIÓ 
  
El Pla de Tecnificació d'Alpinisme (PTA) FEMECV 2020 ha estat coordinat principalment 
pel coordinador Miguel Anta Sancho, el tècnic Javier Palomares i pel director tècnic P. 
Arturo Uréndez Vega. 
 
Aquest any 2020 és final de període del projecte bianual. 
 
Esportistes 2020: 
 
 

   
 
 
 
 
 
En el 2019 van començar un nou cicle de formació de dos anys amb un nou equip de 
tecnificats, que es dona per finalitzat amb les proves d'accés de Novembre d'aquest 
2020. 
 
 
ACTIVITATS REALIZADES 
 
FEBRER: 
 
• Del 7 al 9 Intercentres FEMECV. 

Formació d'Escalada en gel 
(Bielsa). 

 
 
 
 
 
 
 
MARÇ: 
 

• 4 al 8. Concentració d’alpinisme (Sierra Nevada). Formació d’escalada en gel. 
Benasque. 

 
 
 
 
 
 
 

NOM NAIXEMENT 

Marta Pérez Bravo 14/05/1993 

Andrés Costa Marino 17/12/1994 

Isabel Coll Hernandez 24/01/1990 

Jaume Domingo García 27/12/1999 

Regina Zacarés López 22/10/1992 

Jordi Richart Espert 13/08/1997 
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ABRIL, MAIG I JUNY: 
Cancel·ladas. Motius Covid. 
 
AGOST:  
 

• 8 al 23. Concentració estival. Eixida d’escalada i alpinisme estival als Pirineus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SETEMBRE: 
 
• 5 al 8. Intercentres escalades en roca. Escalades alpines Urriellu, Picos d’Europa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OCTUBRE 

 
• 1 al 7. Concentració escalada. Ponoig (Aitana) 
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NOVEMBRE: 
Cancel·lades les proves del nou equip. Motius Covid. 
DESEMBRE: 
Cancel·lat l'Intercentres d’alpinisme FEMECV. Motius Covid. 
 
 
VALORACIÓ DEL PTA-FEMECV 20120 
 
Una temporada molt complexa de gestionar per motius dels confinaments, restriccions 
de mobilitat i restriccions de concentracions en grup. 
 
Diverses eixides han hagut de cancel·lar-les, incloent alguns dels Intercentres. 
 
Les proves d'accés previstes per a Novembre es van cancel·lar, arribant a l'acord amb 
presidència de prorrogar a l'equip actual fins a poder realitzar unes proves d'accés per a 
un nou grup d'esportistes quan les circumstàncies sanitàries ens ho permeten. 
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3.4.- ESCOLA VALENCIANA D’ALTA MUNTANYA 
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La direcció de la EVAM, en el 2020 continua a càrrec del Sr. José Ignacio Amat Segura. A 

més, l'Escola compleix 60 anys de formació.  

En el sopar anual de muntanyencs 

realitzada al desembre, la EVAM rep un 

guardó commemoratiu de mans de la 

FEDME i es nomena l'especial trajectòria 

d'aquest últim període. Recullen la placa 

commemorativa el President Sr. Carlos 

Ferris, Sr. Pedro Notario i Sr. Ignacio Amat, 

Es realitza un recorregut de tots els 

directors de la EVAM agraint la seua 

implicació i treball voluntari en aquest 

temps arrere.  

Cal destacar que deguda la situació pandèmica no es va realitzar la reunió d’Interescoles 

a causa de la falta de coordinació de la EVAM, per la situació no presencial i pel canvi de 

directiva. 

 

Així mateix es realitza la incorporació de Jaime Escolano com a Cap d'Estudis del Centre 

de Formació i s'agraeix públicament el treball realitzat per Sr. Leandro Irles fins al 

moment. 

S'incorporen a la plantilla de manera temporal a David Carillo com a responsable del blog 

i la part digital del Centre de Formació amb el control del classroom i se li confereix la 

creació de l'àrea d'informàtica educativa. Això suposa l'adaptació de la formació 

presencial en en línia i a distància de manera que es feia imprescindible la incorporació 

d'un informàtic en la plantilla. Dins d'aquesta inclusió laboral es va optar no sols per la 

seua especialitat professional, sinó també per ser TD de mitja muntanya i de Barrancs i 

format en la pròpia Escola, oferint opcions laborals a la pròpia pedrera de la Comunitat 

Valenciana. Cal dir que anteriorment va realitzar labor voluntària de seguiment del 

classroom.  

De la mateixa manera i davant les noves situacions educatives, es feia imprescindible el 

control de Qualitat de l'educació que ofereix la EVAM i el Centre de Formació. És per això 

que es disposa a Guillermo Sanz per a la revisió d'una millor qualitat científica dels 

informes. Pel mateix se li encarrega el començament del disseny del sistema de qualitat 

ISO 9001 de Qualitat Formativa. Cal dir que  

També es crea una àrea nova en la EVAM. El Grup de Dinamització de Clubs, en el qual 

s'integren a 2 noves figures que coneixen molt bé als clubs, formen part d'ells i amb un 

caràcter participatiu molt ampli. Estem parlant de Manil Raga i Daniel Tercero que, amb 

un molt baix pressupost i moltíssima voluntarietat, s'han aconseguit grans coses com la 

mobilització dels clubs de la comunitat valenciana i als seus presidents i van iniciar els 

webinars en el curs 2020-21. 
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Totes les noves incorporacions i canvis mostren el caràcter de canvi en nom de les noves 

formacions i temps que esdevenen intentant desenvolupar més si cap la formació de la 

Federació i mostrant la seua renovació. 

 

Passem a especificar l'actuació formativa realitzada durant l'any 2020 marcada 

especialment per l'aturada pandèmica que ha suposat un fre important en les accions 

formatives. Es va presentar el nou organigrama de la EVAM, en la qual es fa un canvi de 

Director Adjunt i es proposa al Sr. Juan Antonio Marín Marugán (Juanan Marín) que 

coordina igualment les formacions per als esportistes i a més s'inicia el procés de creació 

d'un claustre docent per a la FEMECV, en el qual es realitza una convocatòria en línia 

d'admissió, oberta a qualsevol tècnic Esportiu o especialista acreditat. 

Aquest cos docent que s'inicia a l'abril, i veu la seua fi al desembre del mateix any obtenint 

un total de 72 persones interessades a ser formadors de la EVAM. Això suposa un estímul 

i renovació del cos docent però així mateix un problema per a satisfer al professorat 

perquè hi ha moltíssim més docent que cursos hàbils. 

No obstant això, ja es treballa en l'eixida professional a aquest cos dotant a l'àrea 

d'Educació Escolar per a “Esports a l’escola”, amb un llistat docent que prové d'aquest cos 

recentment creat.  

Pel mateix es continuen les formacions que després s'explicaran de monitors voluntaris, 

esportistes, formació contínua i del centre de formació. 

Es va elaborar un informe tècnic molt detallat de la situació de partida d'aquest Cos 

Docent que es recull en la web de formació EVAM i segueix el seu curs en la pròxima 

elaboració de l'estratègia d'elecció del professorat, deures i drets dels quals es 

presenten. 
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FOMACIÓ D’ESPORTISTES 
 

Al març del 2020 es degué tancar la formació 

presencial a causa de la imposició d'Alarma que es 

va patir a nivell global i la línia formativa es va veure 

suspesa. No obstant això s'ha va mantindre l'oferta 

perquè la programació es va iniciar abans de l'estat 

d'Alarma i tan sols es va donar fre al calendari de 

formació suspenent les accions. Les adaptacions 

posteriors van anar succeint-se a través dels 

constants actualitzacions de l'estat d'alarma i el 

DOGV. Cal destacar l'esforç de tot el staff i de qui 

col·labora amb la EVAM de manera directament o 

indirectament perquè la formació va continuar i 

van poder realitzar-se accions noves. 

La informació de la programació inicial, es va 

publicar en la FEMECV, 

https://www.femecv.com/evam-cursos on gràcies 

a l'acció conjunta de l'Àrea de Comunicació 

FEMECV, s'ha renovat l'aspecte de la web i la 

presentació de la formació. 

Cal destacar la renovació del fullet formatiu realitzat en.pdf descargable que es va 

elaborar amb un nou format i disseny fent-ho més atractiu i actual, on el disseny realitzat 

per un professional desinteressat ha establit la base d'una nova manera de presentar la 

formació que està en constant canvi. Agrair a Manil Raga la seua ingent labor i aportació 

en aquesta renovació.  

MEMÒRIA DE CURSOS ESPORTISTES REALITZATS EN 2020 
 

 

El nombre de cursos realitzats i la sol·licitud d'ells ha baixat considerablement a la meitat 

perquè l'any anterior es van realitzar 12 cursos formatius. No obstant això, després de 

l'acusació d'aquest descens que té el seu haver en l'estat d'alarma, es va observar una 

reducció menor de l'esperada perquè encara i amb les restriccions el número de 7 cursos 

esportius suposa una injecció d'ànim perquè en tot just 4 mesos hàbils amb menors 

restriccions, s'ha aconseguit la meitat de cursos de l'any anterior.  

TIPO DE CURSO CANTIDAD ALUMNOS 
MONTAÑISMO ESTIVAL 1 4 
DESCENSO DE BARRANCOS NIVEL I 1 6 
DESCENSO DE BARRANCOS NIVEL II  1 2 
ESCALADA EN ROCA VIAS EQUIPADAS DE UN  LARGO 1 5 
TECNICAS ATORRESCATE EN VIAS FERRATAS 1 5 
PROGRESIÓN POR VÍAS FERRATAS 1 4 
ESCALADA EN ROCA VIAS EQUIPADAS DE VARIOS 
LARGOS 

1 4 
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A favor d'això, la situació actual ens ha servit per a redoblar esforços i per a iniciar un canvi 

formatiu que en el 2021 continuarà amb una marcada presència tutorial dels mateixos 

clubs. 

 

CREACIÓ GRUP DINAMITZACIÓ DE CLUBS 
 

Els responsables designats anteriorment, Manil i Dani, es van comprometre 

voluntàriament a començar i estructurar un pla d'estratègia que fera que els clubs foren 

els sol·licitants de formació per als seus socis amb la intenció estratègica que siguen ells 

mateixos els garants de la seguretat de les seues organitzacions. Per a això es va preparar, 

com a part de l'estratègia una fórmula en la qual els presidents dels clubs serien els 

encarregats d'informar els socis de manera que empoderant-se en el càrrec, 

transmeteren les necessitats formatives i les accions conjuntes. Per a això es va iniciar 

contacte telefònic i a través de mail, amb una representació de més de 30 presidents 

entre les 3 províncies, la qual cosa va permetre activar i iniciar una actualització de clubs 

per a la promoció de la formació. Cal destacar que es va realitzar la inclusió en el Projecte 

a les Delegades Autonòmiques convidant-les a participar del Projecte que iniciant-se a 

l'octubre, va veure la llum a primers del 2021 amb la posada en marxa de webinars 

formatius. 

 

VENDA EN LÍNIA DE LA FORMACIÓ 
 

Així mateix es va iniciar la venda de formació en botiga virtual que, si bé és cert que ha 

donat alguns problemes de gestió, ha resultat un avançament en les matrícules perquè 

es fa molt més senzill i immediat aquest control i sobretot destaquem que la 

“preinscripció” ha passat a ser matricula directa, la qual cosa estalvia una despesa de 

seguiment en la persona que sol·licitava formació i posterior sistema de pagament per 

transferència. 

Destaquem que es van fer alguns canvis en descomptes de formació que es van sumar a 

la reducció del preu del curs als joves menors de 30 anys que es va establir l'any anterior 

però se li va augmentar a un 25%. Altres descomptes van ser: 

Matricula't en línia, i si ho fas abans de dos mesos de l'inici del curs tindràs un 5% de 

descompte en aqueixa formació (acumulable a altres ofertes). 

Si en aquest any t'has format amb la EVAM i realitzes una altra formació durant aquest 

curs acadèmic, obtindràs un descompte del 20% en cursos d'esportistes aplicable durant 

aqueix any en qüestió. 
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CREACIÓ DE LA FASE 1 DE PROJECTE DE FORMACIÓ PER A LES FEDERADES 
 

En acció conjunta amb la Vocalia de Dona i esport s'inicia una beca formativa per a la 

federada que consisteix en la promoció i foment de l'autonomia esportiva de la dona en 

els seus clubs, de manera que, dotant-los de capacitats i coneixements, puguen 

assessorar i organitzar les activitats dels seus clubs. Per a això es proposa la beca en els 

cursos de monitores voluntàries de clubs.  

Si bé és cert que l'acció no té el resultat esperat, perquè solament va sol·licitar la beca 1 

dona, es construeixen les bases prometedores d'accions formatives des de la EVAM amb 

la promoció i col·laboració de la Vocalia, centrades per a la formació de la dona en l'àmbit 

federatiu. Actualment se segueix en el disseny d'accions que faciliten la formació de la 

federada i la seua autonomia en les activitats dels seus clubs i s'està en el disseny 

d'ampliar la formació d'aquestes. 

 

CREACIÓ DE LA SECCIÓ WEB “RATITOS DE FORMACIÓ”  
 

Amb la col·laboració de “Ok mountain” i l'inestimable 

treball de Jaime Escolano, es realitzen a conseqüència 

del confinament i per a visualitzacions des dels 

domicilis, els denominats *ratitos de formació amb la 

presentació de 6 càpsules formatives que enllacen 

diferents formacions audiovisuals, cedides per la 

plataforma citada, mostrant aspectes bàsics de 

temàtiques de muntanya. Tals són les següents: 

material en la motxilla, bastons, calçat i calcetins, 

barrancs, vestimenta a la muntanya i ferratas. 

 

FORMACIÓN DE MONITORES VOLUNTARIOS DE CLUB. 
 

Durant l'any 2020 s'ha realitzat una promoció de Monitors voluntaris en muntanyisme, 

amb 21 alumnes/as. Les proves es van realitzar totes en un sol dia i un mateix lloc, sent el 

Puig Campana per a la prova de condició física, d'orientació, d'escalda i de barrancs, 

realitzant-se les pertinents adaptacions. 

Ha suposat un augment considerable en la necessitat d'aquesta formació i es va iniciar 

avançat la tardor. 

Es van impulsar beques formatives als clubs fent que, si un club certificava la presència 

de diversos dels seus membres, se'ls permetria un descompte en la formació. Enguany 

en curs es van realitzar les formacions en muntanyisme, escalada i descens de barrancs.  
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No es va poder oferir la modalitat de muntanyisme 

hivernal perquè la mobilitat geogràfica no era permesa 

per Decret. La majoria d'ells han acabat la seua formació 

pràctica o està en procés de liquidar la seua formació. 

Els tutors d'aquesta formació van ser Jaime Escolano per 

a Muntanyisme amb la col·laboració de Jose Miguel 

Ortega, Javier Pérez per a Barrancs amb la col·laboració 

de Neus Arjona i Marta Pérez per a escalada amb la 

col·laboració de Daniel Tercero. 

 

 

FORMACIÓ DE TÈCNIC DE SENDERES: 
 

Es va finalitzar una nova edició del Tècnic de Senderes amb 21 

alumnes i va tindre com a centre de formació a la Universitat 

Catòlica de València en la seua seu de Torrent. Actualment a data 

de maig del 2021, s'acaben d'expedir els certificats de finalització 

del curs. 

Així mateix es va realitzar un curs de reciclatge i actualització dels 

Tècnics de Senderes FEMECV amb la participació en línia de 15 

alumnes. El tutor i director de tots dos cursos va continuar sent 

Salvador Blanco. 

 

CENTRE DE FORMACIÓ DE TECNICS ESPORTIUS FEMECV 
 

La formació de tècnics esportius compleix el seu sisé any. 

Com ja es va informar el nostre centre autoritzat utilitza 

baix conveni les instal·lacions del Complex de formació 

esportiva “El Clot”, pertanyent a la Universitat Miguel 

Hernández. 

Es veu la necessitat d'impulsar un TD superior o de nivell 3 

per a escalada, amb la tutoria de Miguel Anta, perquè és 

necessària la renovació de tècnics en aquest nivell ja que és 

molt escassa. Això significa la maduresa del nostre centre 

de formació i l'establiment d'esmena de renovació dels tècnics. 

El mateix ocorre amb altres titulacions del pla anterior, com a Alta Muntanya. Certament 

s'inicien les proves d'accés però no supera cap dels aspirants aquesta avaluació i el curs 

no tira avant. 
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La formació en TD Barrancs del 2019 no va arribar a un mínim i no va veure la llum, la qual 

cosa va fer que durant mitjà 2020 aquest curs no tinguera representació. Si bé és cert que 

en aquest setembre es van presentar 5 aspirants i 3 comencen la formació que continuarà 

en el curs 2021 realitzant-se. 

La titulació de TD d'Escalada va superar el mínim establit en el curs 2019-20 i la va 

tutoritzar Miguel Anta. No obstant això, el curs següent 2020-21, no va obtindre el 

número mínim de participació malgrat que les proves d'accés sí que es van realitzar en 

aquesta modalitat. 

Mitja muntanya va superar el mínim i el seu tutor va ser Miquel Más. En el cicle inicial, 

Manolo Amat va ser el tutor en curs tenint una càrrega important pel nombre d'alumnes. 

 

ALUMNES DE NIVELL 1, NIVELL 2 I ESTUDIS EN 2020 
 

NIVEEL ESPECIALITAT Nº CURSOS Nº ALUMNES 

CURSOS TÈCNICS ESPORTIUS 

NIVELL 1 1 17 
NIVELL 2.- MITJA MUNTANYA 1 6 
NIVELL 2.- ESCALADA 1 3 
NIVELL 3.- ESCALADA 1 4 

 

Degut novament a la imposició de restriccions de mobilitat geogràfica es va veure en la 

necessitat de realitzar una adaptació curricular de pràctiques que permesa per la 

Conselleria d'Educació i avalada per la Inspecció Educativa, va consistir a permetre les 

pràctiques a distància realitzant les mateixes en el EVAM com si d'un centre esportiu es 

tractara. Els alumnes van realitzar la simulació pràctica mitjançant treballats dirigits en les 

seues especialitats, de manera que presentaven per escrit l'acció pràctica que únicament 

realitzaven amb una o dues persones perquè no es podia en aqueixos moments permetre 

la reunió en grups. Aquesta tutorització es va realitzar pel Director Adjunt Juanan Marín 

com a part de tutor de pràctiques i va coordinar tot aquest procés Mónica Sanz Navarro 

amb la plataforma SAO. Aprofitem per a nomenar el grandíssim treball que va realitzar 

en aquest moment la professora, perquè l'atenció als alumnes i el seu constant suport a 

cadascun amb la documentació que s'havia d'entregar en cada termini, va suposar l'èxit 

d'aquesta adaptació curricular. 

Com abans s'indicava, al setembre es van realitzar les proves d'accés per al curs 2020- 21, 

per als TD i es van fer les adaptacions pertinents amb protocols COVID dotant de 

seguretat als participants i examinadors. Es van repartir màscares, gel hidroalcohòlic i 

guants. No consta que hi haguera cap infectat en les proves ni que per elles es confinara 

algun participant. Cal dir que el bon tracte amb l'administració va permetre un treball 

molt fluid i que totes les adaptacions que es van realitzar van complir àmpliament les 

esperades per inspecció educativa.  
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Estem parlant ací de presa de temperatura, distàncies de seguretat tant en recollida de 

dorsals com durant les proves, consentiments informats, protocols d'actuació COVID, 

declaracions responsables de no presentar símptomes, etc. 

Comencen els blocs comuns per a TD nivell 1, nivell 2 de barrancs i de mitja muntanya. El 

curs de TD d'escalada no obté alumnes suficients per a iniciar-se. No obstant això, s'inicia 

la recuperació formativa de 3 alumnes de cursos anteriors, que superen els seus exàmens 

extraordinaris de 3a convocatòria i obtindran el títol. 

 

ALTRA FORMACIÓ I ACCIONS DE ASSESSORAMENT TÈCNIC 
 

D'altra banda, a part de la formació per a esportistes, es van rebre sol·licituds per part 

d'associacions, col·legis, empreses i clubs a la recerca de formació específica. Són 

destacables les següents: 

Formació Col·legi Mas Camarena. Dirigida als TECAFD que estan en pràctiques i la finalitat 

de les quals és desenvolupes continguts més amplis del món professional que tanquen 

els esports de muntanya. 

Control i arbitratge de les proves d'accés als grups de rescat de muntanya de bombers 

dels consorcis d'Alacant i València. 

 

CREDENCIALS EVAM 2020 

 

Augmenten les peticions de la credencial 

de la EVAM, està operativa en les seues 

tres versions monitors, àrbitres i 

tècnics/instructors. El seu vigor és d'un 

període anual i per a obtindre-la només 

és necessari estar donat d'alta en la 

EVAM, federat per la   FEMECV i 

sol·licitar-la formalment.  


