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3. MEMÒRIA ESPORTIVA 
2019 
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3.1. ACTIVITATS VOCALIES 
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VOCALIA MARXA NÒRDICA 
 
 
 
 
 
 
 

 
L'11 de gener es constitueix el CComité de Marxa Nòrdica FEMECV, es designen els 

membres i àrees de responsabilitat que el componen, i es reparteixen les càrregues de treball 
associades a aquestes àrees. 
 

COMPOSICIÓ DEL COMITÉ 
 
 Vocal: Teresa Alonso 
 Secretari: Ignacio Martínez-Ridruejo 
 Àrea d'Esport i Competició: Susana Ivars Seleccionador: Mariano Moreno 
 Àrea d'Àrbitres de Marxa Nòrdica: Daniel Agulló 
 Àrea de Formació, Esport i Salut: Ignacio Martínez-Ridruejo 
 Àrea de Turisme i Activitats de Muntanya: Javier Espinosa 
 Àrea de Marxa Nòrdica Adaptada: Ramón Redondo 

 
S'estableix una reunió de control cada dos mesos aproximadament, per a efectuar el 

seguiment i la revisió dels objectius del Comité. En aquestes reunions es procedeix a l'aprovació 
de l'acta anterior i s'estudien les noves propostes presentades pels responsables de cada àrea. 
 

 
Alguns dels principals objectius fixats per a l'any 2019, han sigut: 
 Treballar pels i les esportistes, clubs, monitors, instructors, àrbitres i afeccionats a la 

Marxa Nòrdica dins de la Federació. 
 Treballar en col·laboració amb l'EVAM, i unes altres, per a la formació de monitors, 

instructors, àrbitres i tècnics amb titulació homologada, i fer pública la llista 
d'entrenadors de Marxa Nòrdica de la FEMECV. 

 Organitzar, regular i desenvolupar esdeveniments de Marxa Nòrdica a través dels 
clubs i de qualsevol altra associació o entitat que ho sol·licite. 

 Organitzar i promoure la competició de Marxa Nòrdica en la Comunitat, 
desenvolupant el funcionament del Programa de Tecnificació i de la Selecció 
Valenciana de Marxa Nòrdica. 

 Actualització del Reglament de 
Competició de Marxa Nòrdica. 

 Treball coordinat amb els comités 
de Marxa Nòrdica d'altres 
federacions autonòmiques i amb el 
comité nacional. 

 Formar als instructors i 
clubs/seccions de Marxa Nòrdica 
perquè puguen desenvolupar amb 
solvència i rigor les àrees 
específiques del nostre esport. 

 
A més, al llarg de la temporada s'han celebrat diverses reunions de treball per àrees, amb 

la finalitat de resoldre qüestions sorgides del desenvolupament habitual de les activitats 
federatives. 
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Com a activitat d'arrencada, i amb l'objectiu de difondre el nostre esport, aquest Comité 
participa en el I  Congrés Internacional de Senderisme i Esports de Muntanya, celebrat el 25 de 
gener en la UUniversitat Catòlica de València, amb la ponència “Marxa Nòrdica: un esport de 
muntanya saludable”, a càrrec d'Ignacio Martínez-Ridruejo des de l'Àrea de Salut i Javier 
Espinosa des de l'Àrea de Turisme i Activitats de Muntanya. 
 
 

ÀREA D'ESPORT I COMPETICIÓ 
 

S'inicia l'activitat a principis de gener amb la 
convocatòria de les PProves d'Accés al Programa de 
Tecnificació ii Selecció Valenciana de Marxa Nòrdica. 
El diumenge 3 de febrer es realitzen les proves en el 
Poliesportiu de Crevillent (Alacant), i es procedeix a 
seleccionar als membres que conformaran l'equip de 
competició que representarà a la FEMECV en les proves 
nacionals. Es defineixen les bases del procés de 
tecnificació d'esportistes, es dissenya el programa 
d'entrenaments i sessions de tecnificació segons els 
objectius marcats, i es coordina el calendari de proves 
puntuables per als campionats i proves autonòmiques i 
nacionals.  
 

Es realitzen les proves d'esforç a tots els tecnificats i se'ls proporciona equipament tèxtil 
de competició i corporativa. Es posa en marxa el PPrograma de Tecnificació dissenyat pel 
Seleccionador Marià Bru i l'Entrenadora Susana Ivars. 
 

S'inicia una nova etapa de competicions de Marxa Nòrdica FEMECV que arranca al febrer. 
Se celebren 3 Proves de Copa i 1 Campionat Autonòmic, coincidint aquest últim amb la celebració 
del Campionat d'Espanya Individual i per Federacions Autonòmiques, en el qual es va proclamar 
Campió d'Espanya l'equip masculí de la selecció en totes dues modalitats. 
 

Totes les proves van ser un èxit, com reflecteix l'estadística: 
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1a COPA MN VALÈNCIA 
2020 105 59 46 105 0 59 38 3 1 2 42 10 6 8 5 3 2
2a COPA MN CALLOSA 
D'ENSARRIA 79 46 33 79 0 55 24

3a Copa MN Navarres 2019 108 63 45 107 0 70 35 1 1 35 13 12 11 8 5 2 2 2 2 2 2 2 2
TOTAL PARTICIPANTS 
COPA 292 168 124 291 0 184 97 4 2 2 77 13 22 17 16 10 5 4 2 2 2 2 2 2
CAMPIONAT D'ESPANYA DE 
MN INDIVIDUAL, PER 
FEDERACIONS 
AUTONÒMIQUES I 
CAMPIONAT INDIVIDUAL 
FEMECV 234 136 91 221 13 70 22 0 24 8 10 5 10 2

Per sexe

Per 
procedè

ncia Per clubsPer província
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Com a novetat en aquesta temporada, es convoquen les PPrimeres Jornades Tècniques 
FEMECV de Marxa Nòrdica, que se celebren el 13 de juliol a Alacant, en les instal·lacions 
esportives de la Llar Provincial de la Diputació d'Alacant, organitzat des de l'Àrea d'Esport i 
Competició en col·laboració amb l'Àrea de Formació, amb l'objectiu de promoure la Marxa 
Nòrdica com a esport de base entre els esportistes més joves (categories Júnior i Promesa), i al 
mateix temps detectar futures promeses per a incorporar al programa de tecnificació 2020, com 
així ha sigut. 
 
 
 

ÀREA D'ÀRBITRES 
 

L'11 de gener se celebra la primera reunió 
d'àrbitres FEMECV, a la qual van assistir 18 dels 30 
àrbitres formats per l'EVAM al novembre de 2017. 

Es van marcar els objectius de l'equip arbitral 
en aquesta legislatura i es va designar al vocal 
d'àrbitres, Daniel Agulló Más, triat per unanimitat. 

Es programen les sessions de formació i 
actualització, i es procedeix a l'assignació d'àrbitres 
per a cada prova, amb la intenció que tots aquells que 
complisquen amb els requisits que estableix el 
Reglament participen en almenys un arbitratge durant 
la temporada 2019. 
 

Al llarg del primer quadrimestre de l'any es van realitzar tres sessions d'actualització i 
formació contínua d'àrbitres: 

 16 de febrer, València, Jardins del Túria. 
 24 de febrer, Crevillent, CEMA Els Molins. 
 14 d'abril, a Alacant, C.E.I. Aire Lliure. 

 
ÀREA DE FORMACIÓ, ESPORT I SALUT 

  
 Tallers de divulgació de Marxa Nòrdica 

 
El mes de març s'obri termini per a sol·licitar la 

realització d'aquests tallers divulgatius per part dels clubs 
afiliats a la FEMECV. De març a juny, l'Àrea de Formació va 
realitzar díhuit tallers de difusió entre els clubs d'Alacant, 
València i Castelló, i un més a Castalla (Alacant) a 
l'associació “Àgora” de persones afectades pel càncer.  

El format del taller contenia una part teòrica 
d'aproximadament una hora de duració amb la projecció 
d'un vídeo de Marxa Nòrdica, la presentació i explicació de 
les diferents àrees que componen el Comité, i una xicoteta 
pràctica a l'aire lliure amb bastons. 

Cal destacar el bon acolliment d'aquesta iniciativa per part dels clubs i l'interés demostrat, 
no sols en la pràctica d'aquest esport, sinó també en la seua aplicació com a teràpia, l'àrea menys 
coneguda de la Marxa Nòrdica. S'ha valorat molt positivament l'experiència i, especialment, que 
els tallers es realitzen en els seus municipis evitant així els desplaçaments de les persones 
participants. 

Alacant ha sigut la província que més sol·licituds va rebre, 9 clubs, seguida de València amb 
7 clubs i de Castelló amb 1 petició. En total participen 17 clubs i 195 persones. 
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 Cursos de Marxa Nòrdica de l'EVAM 
 

A l'abril del 2019 es reuneixen el responsable de l'EVAM, José Ignacio Amat, el 
responsable de l'Àrea de Formació, Ignacio Martínez-Ridruejo i la vocal del Comité, Teresa Alonso, 
per a planificar tots els cursos formatius en marxa Nòrdica per a enguany i els possibles per al 
2020. 

El mes de juliol es convoquen aquests cursos de 8 hores de duració, amb els continguts 
que estableix la FEDME, i que són impartits per entrenadors titulats de Marxa Nòrdica FEMECV.  
 
 

ÀREA DE TURISME I ACTIVITATS DE MUNTANYA 
 

Des de l'Àrea de Turisme s'estudia la possibilitat d'incloure la Marxa Nòrdica com a oferta 
turística, dins de tot el ventall d'esports de turisme actiu que ofereix la Comunitat Valenciana. Per 
a això es manté, el mes de juliol, reunió amb el responsable de CV AACTIVA, associació d'empreses 
de turisme actiu i de naturalesa de la Comunitat Valenciana, per a establir un protocol a tal fi. 
Aquesta acció servirà, al mateix temps, com a aparador per a donar una millor visualització al 
nostre esport no sols a nivell competitiu, sinó també com una activitat saludable a través de totes 
les empreses de turisme actiu existents en la nostra Comunitat. 

 
 
El nostre agraïment a les entitats que han col·laborat en el desenvolupament de les 

nostres activitats: Ajuntament de Crevillent, C.E.M.A. Els Molins (Crevillent), C.E.I. Aire Lliure 
d'Alacant, Ajuntament d'Elx, Diputació d'Alacant, Ajuntament d’Ontinyent, Mediterrània de 
Servicis  
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VOCALIA MUNTANYA INCLUSIVA I SOLIDARITAT 
 
 
 
 
 

JORNADA CULTURAL DE SENDERISME INCLUSIU AMB JOËLETTE 
 

En l'I Congrés Internacional de Senderisme i Esports de muntanya, es 
va realitzar un Taller de Joëlette on es va mostrar la cadira adaptada com a 
eina per a acostar la muntanya a persones amb mobilitat reduïda o amb 
discapacitat.  

El diumenge 28 de gener va tindre 
lloc una entranyable i enriquidora Jornada 
cultural de Senderisme inclusiu amb 
Joëlette a Culla, com a colofó del Congrés 
de la UCV.  Van participar uns 50 senderistes 
de diferents nacionalitats i tres cadires de 

muntanya, a través de les quals, tres persones amb discapacitat 
física també van poder gaudir del medi natural. 
 

 
 

I RUTA SENDERISTA D'INTEGRACIÓ  
 

El 6 d'abril, organitzada pel Club Senderisme 
de València i CEAR País Valencià, amb la col·laboració 
de la Federació de Muntanya de la Comunitat 
Valenciana (FEMECV) va tindre lloc la Primera Ruta 
Senderista d'Integració. 
 
Es va visitar La Cova 

Negra, la presa de Cirat, l'estret de Chillapájaros, l'Abric de Rufino 
i la sempre espectacular Font dels Banys, van servir com a excusa 
perfecta perquè els participants pogueren compartir opinions, 
conversar i bastir ponts entre cultures.  
 
Van participar refugiats (per diferents motius) de huit nacionalitats diferents, que van poder 
gaudir al costat de la resta de participants, de la muntanya i de l'experiència. Aquesta acció va 
tindre com a objectiu demostrar la capacitat del senderisme com a eina d'inclusió social. 
 

TROBADA DE CADIRES DE MUNTANYA (JOËLETTE) DE LA CV (VOCALIA 
MUNTANYA INCLUSIVA I SOLIDARITAT) 

 
El 12 de maig, en el paratge natural de la Murta, a Alzira 

(València), va tindre lloc per primera vegada a la Comunitat 
Valenciana una jornada de convivència per a aquelles persones 
usuàries i pilots de les cadires de Muntanya Joëlette. 

La Vocalia de Muntanya Inclusiva i Solidaritat de la 
FEMECV va organitzar una activitat per a donar a conéixer i 
compartir experiències a prop d'aquesta eina que pretén acostar 
la muntanya a persones amb discapacitat, a través d'un 
muntanyisme inclusiu. Van participar unes 70 persones i 7 cadires 
de muntanya.  
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L'activitat va comptar amb la col·laboració de la UCV, 

Conselleria, Vaersa (Parcs naturals de la CV), el Club de 
Senderisme Belara d’Alzira i l'Aj. d'Alzira.  
Les recaptacions es van destinar íntegrament a l'associació 
Aspanion, associació valenciana que fa costat a famílies amb 
xiquets amb càncer.   

 
 
III JORNADA DE LA MAR SOLIDÀRIA “EL MAJOR ESDEVENIMENT PER A PERSONES 

AMB DISCAPACITAT EN EL MEDITERRANI” 
 
 

El dia 1 de juny  va tindre lloc “La Mar solidària” en un privilegiat entorn natural, a la platja 
de l'Almadrava, tenint com a base i centre de control les excel·lents instal·lacions del Club Nàutic 
Alacant CostaBlanca.  
 

La Jornada de la Mar Solidària és un 
esdeveniment, sense ànim de lucre, que té com a 
finalitat la pràctica i el gaudi de diverses disciplines 
esportives relacionades amb la mar, el seu entorn 
terrestre i el mitjà aquàtic, fomentant la inclusió de les 
persones amb discapacitat dels col·lectius UPAPSA i 
COCEMFE de la província d'Alacant.  Des de la Vocalia 
de Muntanya Inclusiva i solidaritat es va donar suport a 
l'esdeveniment donant difusió i participant en ell. 
 

Es van realitzar diferents activitats com:  
 Baptismes de Busseig, busseig adaptat i neteja de fons (a càrrec d'ASUA). 
 Rem i Piragua (a càrrec del Club Nàutic Alacant CostaBlanca). 
 Vela Lleugera (a càrrec del Club Nàutic CostaBlanca). 
 Paddle Surf (a càrrec de Republica SUP). 
 Marxa Nòrdica (a càrrec de Club Marxa Nòrdica d'Alacant). 
 Rugbi (a càrrec del Club de Rugbi Alacant). 
 Futbol platja (a càrrec de la secció paralímpica de l'Hèrcules d'Alacant Club de Futbol). 
 Voleibol de platja (a càrrec del Club Voley Sant Vicent). 
 Travessia nadant (a càrrec dels clubs RC7 i Manatíes). 

 
 

II RUTA SENDERISTA I CULTURAL SOLIDÀRIA 
 

La Fundació Aigua de Coco, amb la col·laboració del Club 
Senderisme de València i el suport de la FEMECV i l'ajuntament d'Olocau, 
va organitzar el diumenge dia 22 setembre la segona Ruta Senderista i 
Cultural Aigua de Coco, i que va permetre als participants recórrer part del 
sempre sorprenent Parc Natural de la Serra Calderona. 

A més de l'activitat senderista, els 
participants van poder descobrir les 
curiositats del poblat morisc d'Olla de 
la mà de l'Associació Reviscolla o visitar la casa de la Senyoria 
d'Olocau acompanyats pels tècnics municipals.  
 

Els diners recaptats amb aquesta acció, va ser 
destinat a finançar els diferents projectes que la Fundació 
Aigua de Coco té en marxa a Madagascar i Cambodja. 
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 I JORNADA DE MUNTANYA INCLUSIVA I SOLIDARITAT DE LA CV  

 
 

El diumenge, 17 de novembre, en el Complex Esportiu de 
la Petxina (València) es va celebrar una jornada nova organitzada 
per la vocalia de muntanya inclusiva i solidaritat, que va pretendre 
fer visible una muntanya per a tots i per a totes. 

 
Unes 50 persones van participar en les activitats 

programades per a mostrar que és possible la inclusió d'aquells 
que volen gaudir del medi natural tenint algun tipus de 
discapacitat. Activitats que no van deixar indiferents als 
participants, ja que suposen una obertura a les possibilitats i 
mitjans que existeixen i constaten que són una realitat. 

 
Primer van ser els tallers de cadira de muntanya 

(impartit pels professors de la UCV) i de barra direccional 
(per Julio Santodomingo de l'ONCE). L'objectiu d'aquests 
tallers va ser mostrar aquests recursos i sobretot ser 
conscients de la necessitat d'estar formats adequadament 
i així aprendre a utilitzar-los amb seguretat. 
 
   

Un dels 
moments més 

impressionants del matí, va ser quan dos medallistes 
escaladors van realitzar una demostració de la seua capacitat 
i talent, davant la sorpresa dels participants per l'habilitat i la 
tècnica que tots dos van mostrar. 

Urko Carmona, tres vegades campió del món, va 
realitzar la seua exhibició escalant amb la seua única cama, i 
Ismael Sánchez ho va fer utilitzant un sol braç. 

 
 
Es va convidar als assistents a realitzar escalada, en la qual van comprovar la dificultat 

d'escalar en les condicions d'Urko i Ismael. 
 
Posteriorment se'ls va realitzar una entrevista i es va realitzar una taula redona amb 

ponents de diferents realitats. Va participar Justo González (excorredor de muntanya cec) i Jesús 
Alcusa (el seu guia), ens van comptar la seua experiència com a corredors de muntanya quan 
encara no hi havia pràcticament recursos; Raimundo Nus del projecte Ni+NI- =, va mostrar alguns 
dels seus reptes com la pujada al Teide en 2018 amb persones amb diferents discapacitats; Anna 
Blanco, va emocionar al públic comptant la seua experiència de pujada al Toubkal amb 7 dones 
més, totes supervivents de càncer (Toubkal, 4167 raons per a viure. Expedició 2019); Beatriz 
Bascuñan ens va donar a conéixer l'associació ACOVA i el seu projecte de senderisme, llançant a 
la FEMECV la necessitat de donar suport a aquest tipus de projectes perquè tiren endavant i fer 
realitat la muntanya inclusiva que tots volem. 
 

Es van mostrar diferents realitats relacionades tant amb 
les gestes i reptes realitzades a la muntanya per persones amb 
alguna discapacitat com amb accions solidàries. 

Agrair a l'ONCE i a la UCV per la seua col·laboració en la 
realització dels tallers per part d'alumnes i professors 
voluntaris, sense els quals no hauria sigut possible. Igualment, 
agrair al Complex Esportiu La Petxina per la cessió de les seues 
instal·lacions. 
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VOCALIA DE SENDERS I REFUGIS 
 

 
 
 
Senders: És l'encarregada de la planificació, coordinació, informació, divulgació, promoció 

i foment dels senders que es desenvolupen en la Comunitat Valenciana. Punts clau: 
 Protocols d'homologació. 
 Registre públic de senders. 
 Assistència tècnica i formació. 

 
Refugis: Encara que la FEMECV no té o gestiona directament refugis, aquests són 

essencials per a facilitar la pràctica del muntanyisme en general. 
 

Punts Clau: 
 Suport en tasques d'informació. 
 Sensibilització ambiental. 
 Control del mitjà. 

 
OBJECTIUS DE LA VOCALIA 

 
 Potenciar les actuacions del Comité de Senders. 
 Analitzar la situació actual dels senders. 
 Actualitzar i millorar el Registre Públic de senders. 
 Organitzar Jornades per a tècnics i ens públics. 
 Revisar la situació actual dels refugis. 

 
ACTUACIONS 

 
 Xarxa de senders homologats. 

Se segueix amb la digitalització i actualització del Registre de Senders com a pas previ a la 
realització d'un Pla Director de Senderisme, que s'incorporarà al Pla Director d'Instal·lacions 
Esportives en Muntanya de la Comunitat Valenciana. 

Revisió i actualització de la informació dels senders de la CV en la web MisendaFEDME. 
 

 Procediment d'homologació i controls de qualitat. 
Actualització de les dades i disponibilitat dels tècnics  

en la borsa de treball. 
Presentació de la nova normativa i procediment 

d'homologació de senders en la Comunitat Valenciana. 
Revisió dels procediments d'homologació i controls de 

qualitat així com dels informes de treball dels tècnics per a la 
seua implantació en 2020. 

Aprovació de les noves tarifes d'homologació amb 
especial atenció als clubs i entitats adscrites a la FEMECV així 
com als controls de qualitat i millora dels senders. 
 

 Conselleria. Generalitat Valenciana. 
Confirmar la dotació per a 2019 del Conveni per al Registre de Senders de 30.000 euros 

per a la realització de controls de qualitat, gestió del registre, revisió d'expedients, digitalització 
d'expedients, neteja i adequació de tracks, etc. 

Reunió amb el Servici de Gestió Forestal per a revisar els objectius del conveni i el 
seguiment de les actuacions per a la millora del GR 7 i GR 10. 
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Altres institucions.

Contactes amb la Federació de caça per a consensuar un protocol per a conéixer les zones 
i dates de les batudes de caça. 

Reunions amb la Diputació de València i la de Castelló per a l'establiment d'un conveni de 
promoció dels senders així com el manteniment del ja existent amb la Diputació d'Alacant.  

Signatura del conveni de col·laboració amb editorial excursionista de Tossal Cartografies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Representació i activitats. 
Estudi dels actes relacionats amb la vocalia de senders i proposta de noves activitats per 

a 2020. 
Assistència per part dels membres del comité, delegades provincials i directius a jornades 

i altres actes relacionats amb el món del senderisme. 
 

 Formació. 
Necessitat d'establir una/dues jornades anuals per als tècnics de senders així com un 

reciclatge (curs d'actualització de tècnics de senders). 
 

 Difusió. 
Inclusió en les xarxes socials i web l'homologació de nous senders i activitats senderistes 

dels clubs així com promoure els senders en els mitjans de comunicació públics i privats de la CV. 
Planificació del nou cercador de senders en la web de la FEMECV  

 
 Refugis 

Reunió amb la presència de representants de 6 refugis de Clubs i altres col·laboradors de 
la Federació per a realitzar diagnòstic de la situació actual dels refugis de muntanya en la CV, 
suport tècnic per part de la FEMECV i la posada en marxa d'una Jornada de Portes Obertes en els 
refugis de la CV per a 2020. 
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VOCALIA DE CULTURA, TERRITORI I VOLUNTARIAT 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA D'ACTIVITATS CULTURALS FEMECV 2019 
 

La junta directiva de la FEMECV en la seua última reunió del 16 de juliol va aprovar la 
proposta de concessió d'ajudes del programa d'activitats culturals 2019 presentada pel comité 
de la vocalia de cultura, territori i voluntariat, previ estudi i valoració de les setze sol·licituds 
presentades, d'acord amb els criteris que consten al punt 4t de les bases reguladores. 

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

 Memòria descriptiva i pressupostaria presentada. 
 Àmbit territorial (local, comarcal, supracomarcal, autonòmic). 
 Nombre de llicències federatives de l'entitat sol·licitant. 
 Ús del Valencià, en la difusió i en l'execució de l'activitat. 
 Commemoració 25, 50 aniversari de creació / fundació del club/centre. 

 
Amb aquesta primera convocatòria d'ajudes, des de la 

FEMECV es fa costat a l'organització d'activitats de difusió, 
promoció i coneixement dels esports de muntanya, 
especialment en el vessant, cultural, el coneixement del 
territori i el medi natural, el paisatge, l'arquitectura de 
muntanya, la toponímia, el món rural, història de 
l'excursionisme valencià i la commemoració d'aniversaris 
d'entitats excursionistes. 

Agraïm als clubs organitzadors el seu esforç i dedicació 
en la preparació i realització d'aquestes. 
 
 
 

RELACIÓ D'AJUDES APROVADES  

ENTITATS ACTIVITAT 
IMPORT  
AJUDA  

1  
CENTRE 
EEXCURSIONISTA DE 
CASTELLÓ 

 Excursions culturals, defensa de la llengua, 
coneixement del territori: 

 7a Pujada de la Flama al tossal dels tres reis. 50a 
Renovació de la Flama de la Llengua a Montserrat. 

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

 Rogació de Vallibana a Penya Roja de Tastavins 
 Camins de l'exili. Commemoració del 80 aniversari de 

l'exili. 
 Excursió solidària amb col·laboració amb Amnistia 

Internacional.  
 Xarrades: 

o El teu benestar sí que importa. Autocures. 
o Castelló de la Plana al vent del món. Exili, història i 

cultura. 
o Les bases culturals d'Àsia Oriental. 
o La Via Augusta. 
o Campanya de conservació de reserves marines. Projecte 

Mars circulars. 
o El riu Millares, aspectes geològics al voltant de 

Montanejos. 

500,00 €  
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2  
CLUB ESPORTIU 
XXAFA ROQUES -
FFORCALL 

 Reconeixement, recuperació, catalogació, marcatge i 
ús de camins tradicionals a Forcall. 

 Xarrada al voltant d'eixides al medi natural, amb la 
col·laboració del Club Vela de Morella. 

 Exposició de fotografies de patrimoni vist durant les 
caminades o les eixides. 

 Publicació de mapes excursionistes per a potenciar  el 
coneixement del terme de Forcall. 

 Caminades culturals.  tindrà com a eix    principal fer 
esport a la muntanya (senderisme). 

 Camins històrics i patrimoni    arquitectònic.  li 
donarem una variant cultural (caminant per corriols 
històrics: assagadors, camins veïnals i uns altres de 
menor categoria) fixant-nos en el patrimoni (ermites, 
peirón, pedra en sec, jaciments arqueològics, masos, 
fonts...) 

500,00 €  

3  
SOCIETAT 
EEXCURSIONISTA DE 
VALÈNCIA GUAITA  

Sev – Cultura.  
 Exposicions 2019.  
 Dos concursos de fotografia al voltant de la 

naturalesa i l'activitat excursionista.  
 Es realitzaran tallers formatius per al públic en 

general al voltant del contingut de les obres 
presentades.  

 Exposició amb les obres seleccionades. 

450,00 €  

4  

CLUB 
EEXCURSIONISTA 
XAFANT TALONS  
VINALESA 

 “La manxol a peu”, un projecte cultural saludable. 
Rutes: 

 Parc natural del riu Túria, Ruta Machadiana, Camins 
d'aigua, Nocturna a la Calderona, patrimoni dels 
pobles, l'Horta un espai únic, camins del Carraixet, la 
devesa del Saler. 

350,00 €  

5  
GRUP 
EEXCURSIONISTA 
RATOT -ALCOI  

 Activitats 50 aniversaris. 350,00 €  

6  
CENTRE 
EEXCURSIONISTA DE 
PEDREGUER 

 1a Jornades de muntanya i patrimoni de la Marina 
Alta. 

 Xarrada al voltant de l'art rupestre a la Marina Alta i 
excursió visita a les pintures rupestres del santuari de 
Petrarcos. 

350,00 €  

7  

CLUB EXCURSIONISTA 
DD’ATZENETA 
D'ALBAIDA – AMICS 
DDEL BENICADELL 

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

350,00 €  

8  
CENTRE 
EEXCURSIONISTA 
D’ONTINYENT  

 Cicle d'excursions meravelles de Diana. Homenatge a 
Joan Pellicer, recorrent els nou itineraris descrits en 
el mateix llibre. 

 L'estret de les aigües, el cim i nevera del Benicadell, el 
Montgó, La Penya Foradada i la bassa de Benirrama, 
font del Condoig de la Margarida, Serra Mariola, ruta 
de la neu i arbres gegants, penya Forata a la serra 
Aitana, les agulles de la Serrella. 

300,00 €  

9  
CENTRE 
EEXCURSIONISTA DE 
MONTESA 

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

 3r premi de fotografia de muntanya memorial José A. 
Tortosa 10° aniversari. 

300,00 €  
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10  
 

CLUB INTEGRAL DE 
MMUNTANYA DE 
VALÈNCIA 

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

300,00 €  

11  
CLUB ATLETISME 
MMARATHON 
CREVILENT 

 Ruta i visita guiada a la Penya Negra, Herna ciutat 
protohistòrica, coneixent el passat i la història de la 
serra de Crevillent, zona costa i marjals. 

300,00 €  

12  
CLUB D’ESPORTS DE 
MMUNTAYA I 
ESCALADA ROTIPET  

 MENDI TOUR Canet d'en Berenguer 2019, versió 
itinerant del Bilbao Mendi Fim festival, amb  

 Conferència i projecció a càrrec dels germans Pou. 
300,00 €  

13  
CLUB D'ESCALADA I 
MMUNTANYISME DE 
BENIDORM 

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

200,00 €  

14  
CLUB SENDERISME 
EEVEREST - ELX   

 Coneixement de l'hort de baix, espai natural de la 
ciutat d'Elx, spring party / activitat lúdic esportiva 
cultural per a xiquets/es.  

150,00 €  

15  
CENTRE 
EEXCURSIONISTA DE 
CALLOSA DE SEGURA  

 Festa tradicional pujada “farolico· a la serra de Callosa 
de Segura. 

150,00 €  

16  
CLUB D'ESCALADA 
AALACANT VERTICAL 

 Futurs escaladors, xarrades formatives per a 
fomentar l'esport de l'escalada infantil. 

 Les dones en l'escalada. Concurs de fotografia, 
xarrada en suport de la igualtat en l'àmbit de l'esport 
de l'escalada. 

150,00 €  

 
 

1r PREMI FEMECV FOTOGRAFIA DE MUNTANYA 
 

Des de la Vocalia de Cultura, Patrimoni i Voluntariat, i amb 
l'objectiu de promoure la pràctica de la fotografia entre els 
federats i federades, es van presentar aquests premis. 

 
Són molts els aficionats i aficionades a la fotografia els 

que ens delecten amb les seues imatges i reportatges en 
finalitzar les seues jornades a la muntanya. I molts més els que, 
de forma aficionada, capten moments i retraten la realitat més 
quotidiana dels Clubs en les seues activitats i rutes. A ells i elles 
és als qui es va dirigir aquesta activitat. 

La temàtica de les fotografies va girar al voltant de 
l'esport i la muntanya. Cada participant va poder presentar una 
fotografia per cada tema, i un jurat qualificat va ser l'encarregat de votar i repartir els premis, de 
la següent manera: 
 

El mes de desembre es va reunir el jurat designat pel Comité de la Vocalia de Cultura, 
Territori i Voluntariat, i es van adjudicar els premis d'aquesta primera convocatòria. 
Els premis consistien en una llicència FEMECV 2020 modalitat bàsica A, diploma, samarreta 
FEMECV i un lot de llibres de muntanya i naturalesa, per als primers premis; i un diploma, 
samarreta FEMECV i un lot de llibres de muntanya i naturalesa, per als segons. 
 

Es van presentar 18 participants, que van aportar un total de 43 fotografies que s'incloïen 
en les tres categories que es van plantejar, resultant premiades les següents fotografies: 
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 CATEGORIA: La muntanya, la naturalesa, el territori i paisatge de la C. Valenciana. 
o 1r Premi, “Que res ens pare”, de l'autor Antonio Egido Ramírez 
o 2n Premi, “Compartint espai”, obra de José A. Ortega Rodríguez. 

 CATEGORIA: Els esports de muntanya 
o 1r Premi, “Refugi de Monterosa i Cervino”, presentada per Pascual Fuster García. 
o 2n Premi: “Entre fumaroles i sofre - Vulcà 2”, l'autor de la qual és Camilo Tomás 

Navarro. 
 CATEGORIA: Activitats i competicions oficials FEMECV. 

o En aquesta categoria han recaigut el 1r i 2n Premi, en les fotografies d'Agustín 
Muñoz Belenguer, “Dia de la Dona Escaladora_2” i “Dia de la Dona Escaladora_3”. 

 
 

 JORNADES DEL VOLUNTARIAT  
 

El 30 de novembre, en el Complex Esportiu la Petxina, de 
la ciutat de València, s'ha celebrat la Iª Jornada FEMECV del 
voluntariat, organitzada per la vocalia de Cultura, Territori i 
Voluntariat, amb la finalitat de promoure i conéixer les actuacions 
de voluntariat tant de dins com de fora de la nostra federació. 
 

Després de la presentació i benvinguda a la Jornada, a 
càrrec de Carlos Ferris, president de la FEMECV, intervenia en 
primer lloc Miguel Salvador vicepresident de la Plataforma del 
Voluntariat de la C. Valenciana, qui va exposar les diferents 
actuacions que duu a terme la Plataforma, per a la promoció i 
difusió de l'acció Voluntària en la societat, a poc a poc es va 
informar de la normativa vigent del voluntariat, i del registre d'entitats del voluntariat. 
En segon lloc va intervindre José Antonio Hernández, en representació de la Conselleria 
d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, explicant el 
programa de voluntariat ambiental en matèria de prevenció d'incendis forestals, que cada estiu 
convoca la conselleria i en el qual participen ajuntaments, clubs excursionistes, associacions, 
ciutadans a títol personal,... A poc a poc els participants van poder transmetre-li al tècnic de la 
conselleria, les seues experiències així com diferents suggeriments i demandes per a millorar 
aquest voluntariat ambiental. 
 

En el tercer bloc de les jornades dedicat a les experiències de voluntariat en entitats no 
excursionistes van intervindre en primer lloc els representants d'ADENE (Associació per a la 
Defensa de la Naturalesa d'Enguera) i de l'associació El Cantal (Associació d'amics del patrimoni 
natural i cultural Alturano) d'Altura. 

En segon lloc, els representants de les dues associacions que aglutinen el col·lectiu Scout 
a la C. Valenciana Scouts Valencians i Movimient Escorta de València qui van donar a conéixer les 
seues experiències i una molt interessant proposta per a dur a terme noves actuacions conjuntes 
en l'àmbit del voluntariat, amb la participació de la joventut Scout en els Clubs de muntanya a 
través d'accions de voluntariat en esdeveniments esportius i socials a la muntanya. 
 

Finalment, en l'apartat d'experiències de voluntariat en entitats excursionistes de la 
FEMECV, es va comptar amb la participació de Ximo Sala del Centre Excursionista de Pego, qui va 
presentar els últims projectes de recuperació i manteniment de senderes i camins tradicionals 
duts a terme i en projecte pels voluntaris del CEP. 
Daniel Agulló dels voluntaris del Club Marathó Crevillent i Luis Cuquerella dels voluntaris del 
Buixcarró – Club Atletisme fuig que et xafe de Quatretonda, van donar a conéixer les diferents 
actuacions en matèria de voluntariat que duen a terme com la participació en la vigilància contra 
incendis forestals, manteniment i recuperació d'àrees recreatives i elements patrimonials, així 
com en activitats de repoblació forestal. 
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Com a conclusió de la Jornada es va realitzar el lliurament de reconeixements als 

excursionistes voluntaris i veterans que fa més de trenta anys van dur a terme el marcatge dels 
senders de llarg recorregut GR – 7 a les muntanyes de la província de València, coincidint en la 
celebració del 30 aniversari (1989 -2019) de l'excursió inaugural de la senda GR-7, en el seu tram 
comprés entre la serra d'Enguera i la Serra de Mariola. Van poder estar presents i recollir la 
distinció: Rafael Cebrian, Palmira Calvo, Vicent Bort i Marceli Sempere. 
 

 


