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PROJECTE 2021 
 

 

La Federació d’Espeleologia de la Comunitat Valenciana té competència 
sobre la modalitat esportiva d'espeleologia, que s'estructura en les 
especialitats d'espeleologia i descens de barrancs.  
 
Tots els projectes que ací presentem están enfocats per al benefici dels 
nostres federats sense diferència de gènere ni edat i per a tota la 
Comunitat Valenciana (Alacant, València i Castelló). 
 
 
 
 
 
L'Escola Valenciana d'Espeleologia i Barrancs és de vital importància per 
al col·lectiu.  A través d'ella es transmeten els coneixements tècnics i cie 
ntífics impartint cursos especialitzats en les diferents àrees.  
 
Està formada per docents, formadors d'àrees científiques ( biòlegs, 
geòlegs, topògrafs, etc..) i  compta amb col·laboradors en àrees 
específiques. 
 
Estem actualitzant els temaris i reciclant als docents, així com 
programant els cursos que s'impartiran enguany. Aquests tenen com a 
objectiu tecnificar i conscienciar al major nombre  de persones d'aquest 
col·lectiu. 
 
Enguany es realitzaran si el covid ho permet, cursos de tecnificació i 
coneixements científics: geologia, biologia, topografia, primers auxilis, 
perfeccionaments tant d'espeleologia com de barrancs, acte socors, 
fotografia, escalada subterrània moviments d'aigua, tècniques de fortuna 
i ancoratges. 
 
Per a realitzar tots aquests cursos de manera segura hem de renovar el 
material de l'escola tant el material tècnic com el material didàctic.  
 
 
 
 
 

Escola Valenciana Espeleologia (EVE) 
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Un altre dels projectes d'enguany és col·laborar amb els grups de la 
Comunitat Valenciana a l'hora d'impartir curs d'iniciació oferint-los una 
bossa de docents per a aquests cursos.  
 
I realitzar activitats amb la col·laboració de les altres vocalies de la 
federació. 
 

 

 
 

Francisco José Boix Cuñat 
Responsable de l'Escola Valenciana d'Epeleología 
 
 
 

 
 

 
1. Presentació 
 

La vocalia per la Igualtat i Visibilitat de l’Esport Femení, pretén ser un 
portal, via o camí on poder aconseguir els nostres objectius per a 
obtindre la visibilitat i el reconeixement en les diferents disciplines 
esportives que ofereix la Federació.  
 

Encara que estem en el segle XXI, sembla que a vegades la dona queda 
relegada a un segon pla sobretot en aquesta mena d'esports de risc i el 
que volem es arribar a un consens en el que els federats siguen 
persones esportistes i no dónes o hómens. 
 
 
 
 
2. Desenvolupament 
 

Vocalia per la Igualtat i la visibilitat de l’esport 
femení 
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Xarrades i taules redones per a aclarir dubtes i recollir suggeriments per 
a millorar la presència i la igualtat de la dona. 
 

Jornades de convivència i Trobades tant a nivell provincial, de la 
Comunitat i Nacional tan d’Espeleologia, com de Descens de Barrancs, 
com qualsevol temàtica derivada d’aquestes disciplines. 
 

Presentació tan de llbres, material, vivències, etc...que puguen aportar 
coses positives per portar endavant el nostre propòsit. 
 

Formació i Tallers de les diferents disciplines per a adquirir coneixements 
i polivalència, amb el fi de ser autosuficients. 

 
 
Mª José Guillem i Garcia 
Vocal per la Igualtat i Visibilitat de l’Esport Femení. 
 
 
 
 

 
Enguany fins i tot en curs, a causa de la gran pandèmia que continuem 
patint, ens ha portat a modificar constantment tota la planificació de les 
activitats programades, realitzant procediments de contenció del Covid, 
per a adaptar-vos a les noves normes establides per les autoritats. 
 
Hem reforçat el grup, amb la incorporació de 4 components nous, per la 
qual cosa en aquests moments tenim, El grup d'Espeleo-socorro està 
compost per 32 components, distribuïts en un organigrama operatiu amb 
diferents funcions, 26 espeleosocorrista i un equip de 6 infermers.  
 
 
 
 
S'ha realitzat una gran inversió en renovació, compra de material tècnic, 
vestimenta i material sanitari. 
 

Espeolosocors (SOS) 
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S'ha estat en comunicació constant i fluida amb els grups professionals 
que operen en la nostra Comunitat Valenciana i no ha sigut necessària 
l'activació afortunadament del Grup d'Espeleo-socorro. 

 

PROJECTE 2021 
 

Seguirem condicionats per la pandèmia almenys els primers mesos de 
l'any, per la qual cosa hi haurà un repartiment menys equitatiu en les 
dates de pràctiques anuals, s'agruparen pràcticament en els 7 mesos de 
l'any. 
 
A causa de la incorporació de nous membres i no haver pogut realitzar 
les suficients practiques per a la seua formació dins del grup, no s'obriran 
noves places per a tot el col·lectiu en aquesta temporada, sense prejudici 
d'aquesta decisió, aquells espeleòlegs que almenys complisquen amb els 
requisits exigits en el 2020, poden sol·licitar l'ingrés i sempre serà 
estudiat el seu cas i contestat en un termini màxim d'un mes. 

 

Activitats Programades 
 

• Participació en jornades 112 i demostració. 

• Realització de 4 practiques programades. 

• Demostració en esdeveniments organitzats o avalats per la Federació 
Valenciana. 

• Jornada de divulgació, de l'Espeleo-socorro Valencià, per als federats. 

• Curs de primers auxilis i suport vital intermedi, per a 
Espeleosocorrista.  
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Altres Objectius 
 

• Pràctica pilot, on involucrar a grups valencians en la logística de les 
practiques. 

• Compra i renovació de materials.  

• Continuar mantenint un contacte actiu i de col·laboració, amb tots els 
grups professionals de rescat en la nostra Comunitat. 

• Nous projectes de col·laboració entre la Federació, Centre 
d'emergències 112 i diferents conselleries, per a poder ser mes 
operatius a nivell logístic en les nostres pràctiques i en cas d'activació. 

• Canvi de reglament de la vocalia. 
 

 
 

Gonzalo Navarrete Chaves 
Responsable del Grup d’Espeleosocors 

 

 
 

 
 

Actualitzar i aprovar en l'Assemblea el reglament de competicions 
de la Federació d'Espeleologia de la Comunitat Valenciana 
(F.E.C.V.). 

 

Treballar en la creació i canvi d‘alguns punts del reglament  per a 
adaptar-lo a l'existent en la Confederació d'Espeleologia i Canons 
(C.E.C.) 

 

  

Competició 
 



 

6 

 
Actualitzar el reglament de competicions  de la C.E.C. 

 

Participar en el grup de treball de la C.E.C. per a actualitzar el reglament 
existent, aportant nous punts i idees des de la Vocalia de Competicions 
de la F.E .C.V. 

 

Competició i COVID19. 
 

Adaptar la competició a les exigències de protecció enfront del virus 
SARS-CoV-2. 
 

Curs àrbitre/jutges (reciclatge dels actuals). 
 

Organitzar un curs de reciclatge en la F.E.C.V. per a adaptar-se al nou 
reglament. Aquest curs aniria dirigit als actuals jutges. 

 

XIV Campionat de T.P.V. Comunitat Valenciana. 
 

Organitzar el XIV Campionat amb el grup Speos de l'C.E. d'Alcoi, 
juntament amb el Campionat Nacional de TPV, veure document Annex I. 
 

Aprofitar aquest Campionat perquè els àrbitres/jutges puguen realitzar les 
pràctiques del Curs de reciclatge d'àrbitre/jutge. 
 
 

II Open TPV de la Comunitat Valenciana. 
 

Organitzar el II Open TPV de la Comunitat Valenciana amb proves 
diferents a les que contempla el reglament, buscant un format més 
divertit i dinàmic, que atraga al perfil de l'espeleòleg no competitiu. 
 
Este campionat se celebrarà també junt amb el XIV Campionat 
autonòmic i el Campionat Nacional. 
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Taula redona "pluja d'idees" amb espeleòlegs, competidors, jutges i 
clubs. 
 

Organitzar una taula redona per a recopilar idees i necessitats de la 
Vocalia de cara a nous estils de Competicions, per a això es comptaria 
amb espeleòlegs, competidors, jutges, clubs, tècnics de l'escola, 
persones relacionades amb el món de l'altura, marques, etc. 

 
 

Miguel Costa Jiménez 
Vocalia de competicions 

 

 
 
 
 

La federació d’espeleologia de la Comunitat Valenciana – FECV-,  junt 
amb els clubs pertanyents a ella i tot el col·lectiu espeleòleg i 
barranquista en general, ens veiem en la obligació i deure moral de 
conservar i millorar si escau, l’estat de les cavitat i barrancs per a que 
generacions futures puguen gaudir igual o millor que nosaltres de les 
seves meravelles naturals. 
 
Malauradament, encara que el col·lectiu te una forta convicció 
conservacionista, tant al passat com al present, algunes persones, 
(generalment aliens al col·lectiu) no han respectat ni respecten els 
barrancs i cavitats. 
 
Parlem d’actes de degradació, (utilització dels llocs esmentats com a 
femer i com a objectiu d’actes vandàlics i pintades) que han tingut i tenen 
en alguns casos conseqüències devastadores, com  la contaminació 
d’aqüífers o la disminució de les rates penades per la destrucció o 
alteració de les cavitats on habiten. A l’igual que ocorre amb flors i fauna 
(tant aquàtica com terrestre) que habita els barrancs i es veuen afectades 
per la contaminació per plàstics, metalls o enderrocs que alliberen 
substancies perilloses o són ingerits causant la mort i desaparició 
d’ambdós. 
 
 
 

Conservació de Cavitats i Barrancs 
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La vocalia de conservació de la FECV, junt a tot el col·lectiu que 
representa, té com a objectiu revertir els problemes esmentats 
anteriorment. 
 
Per a tal propòsit, es proposen les següents actuacions a realitzar a 
l’exercici 2021, molt possiblement condicionat per l’actual situació 
sanitària que ens envolta. 

 
PROJECTE 
 
El projecte per l’any 2021 ha estat pensat per a poder ser compatible 
amb les mesures de seguretat per a la prevenció del SARS-CoV-2. Es 
poden realitzar les activitats en grups reduïts, al aire lliure sempre que 
siga possible i amb gent de un entorn «pròxim» com puga ser un club. 
 
Per a portar-se a terme les activitats projectades, serà necessari la 
col·laboració e implicació dels clubs, ja que la intenció es que la 
Federació a traves d’aquesta vocalia transmeta el «Know how» 
(coneixement) i facilite el material o eines necessaris per a portar a terme 
les activitats. 
 
- Neteja de cavitats i barrancs. 
 

Es proposa a tot el col·lectiu que a traves dels Clubs es fiquen en 
contacte amb la Federació per a organitzar la neteja de cavitats i 
barrancs preferiblement de la seua zona que tinguen fem, enderrocs, 
residus, pintades vandàliques,... o estiguen degradats de alguna manera. 
 
La Federació aportarà el material, ferramentes o el que es considere 
oportú si fera falta per a executar la activitat, que anirà acompanyada 
abans de realitzar-la d’un projecte en el que s’explique quina actuació es 
vol realitzar, en quina cavitat o barranc, quin es el problema detectat i els 
mètodes per a corregir-ho). Una vegada finalitzada la neteja, es realitzarà 
una memòria en la que s’incloga un resum del transcurs de la activitat, 
una classificació i pesatge dels residus que s’extraguen i fotografies de 
l’abans i el després. 
 
Amb tota la informació que aporten els clubs de les neteges realitzades, 
es pretén fer a final d’any una memòria que reculla la informació per a 
poder fer una avaluació i traure conclusions per poder millorar en anys 
venidors les tècniques de neteja. 
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Així mateix, amb les fotografies es faria una espècie de exposició en 
homenatge a tots els participants de l’activitat. 
 

- Caixes nius de rates penades. 
 

Al igual que l’activitat anteriorment esmentada, es proposa a tot el 
col·lectiu que mitjançant els Clubs es fiquen en contacte amb la 
Federació per a organitzar tallers de construcció de caixes nius de rates 
penades. 
 
Aquestes caixes nius són per a oferir refugi a especies de rates penades 
arborícoles i fissurícoles, ja que malauradament no entren en elles les 
cavernícoles. Amb la construcció i col·locació de les caixes nius ajuda a 
que augmente la probabilitat de que una colònia de rates penades 
s’assente en la zona, sent un aliat per a combatre els mosquits. 
 
El disseny utilitzat es el proporcionat per Secemu, que es l’associació 
científica que assessora a les administracions en temes relacionats amb 
les rates penades. La idea és entrar a formar part de la seua xarxa de 
col·laboradors, donant d’alta les caixes nius que construïm i col·loquem 
per a fer-los un seguiment anual i transvasar-los la informació. 
 
La federació proporcionarà als clubs que heu sol·liciten les fustes ja 
tallades i els material per a acoblar-les a canvi de que es comprometen al 
seu manteniment i seguiment anual. Es preveu que la federació en 
aquest primer any repartisca material per a construir 50 caixes niu. 
 

- Concurs de fotografia. 
 

El concurs de fotografia de cavitats i barrancs estarà dividit en diverses 
categories per a tractar temàtiques diverses. La finalitat d’aquest concurs 
es donar visibilitat a les nostres modalitats esportives ie intentar que 
servisca de vehicle per a conscienciar de la importància que té conservar 
les meravelles naturals que podem disfrutar dintre de les cavitats i en els 
barrancs. 
 
 
 
 
 
 
 
El concurs estarà obert a la participació de tot el col·lectiu federat. La 
selecció dels guanyadors es realitzarà mitjançant la votació publica del 
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col·lectiu a traves de internet i un jurat format per gent amb coneixements 
de fotografia junt a membres de la Junta Directiva si es veu necessari. 
 
Els guanyadors serien recompensats amb premis que es pugen 
aconseguir de patrocinadors o amb fons propis de la vocalia. 
 
Amb les fotografies guanyadores i/o que tinguen una gran qualitat, es 
muntarà una exposició a final de any i s’estudiarà la possibilitat de 
realitzar un calendari. Tanmateix estaria bé que entraren a formar part 
d’un fons fotogràfic de la federació per a poder utilitzar-les en futures 
publicacions o actes federatius. 
 

Detector multiparamètric d’oxigen i altres gasos. 
 

Des de la vocalia de conservació es creu convenient l’adquisició d’un 
detector d’oxigen i altres gasos com CO o CO2. Aquest aparell estarà a 
disposició dels clubs per a l’estudi de cavitats que es tinga sospites que 
pugen ser perilloses i evitar possibles accidents. 
 
Samarretes / Marxandatge. 
 

Per a la realització de algunes activitats es creu convenient destinar una 
part de la partida pressupostaria de la vocalia a la realització de 
samarretes i marxandatge, que seran entregats en agraïment a la 
participació quan es crega convenient. 
 

 
Josep Escrivá Todolí 
Vocal de Conservació de Cavidatats i Barrancs 

  



 

11 

 

 

 

 
 

LAPIAZ, ha estat durant molts anys amb nosaltres, primer com a butlletí 
(1974), després ja com a revista, però desgraciadament des de l'any 
2016 no hem pogut gaudir d'ella.  
 
Reprendrem la seua edició impresa, amb una tirada ajustada a les 
necessitats i al seu torn serà difosa en format digital a través de la nostra 
pàgina web. 

 
Altres activitats 

 
La nostra intenció és d'organitzar un concurs fotogràfic, juntament amb la 
vocalia de Conservació de Cavitats i Barrancs, convidant a tot el 
col·lectiu a través de la nostra pàgina web. La fotografia guanyadora en 
el concurs, serà imatge de portada de la primera revista Lapiaz, 
publicada per aquesta junta directiva. 
 
En aquesta primera revista, podrem trobar una xicoteta secció en la qual 
mostrarem diferents imatges, que també hagen quedat en bon lloc. 
Argumentarem com ha sigut la selecció de les fotografies i fets que 
ocórreguen en aquest concurs. 
 

 
 
Francisco Javier Domingo Gómez 
Vocal de revista Lapiaz I publicacions 
 
 
 
 
 
 
  

Lapiaz i Publicacions 
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La Federació d'Espeleologia de la Comunitat Valenciana –FECV-, te una 
col·lecció de revistes i llibres especialitzats que ha creat amb els anys, i 
també ha generat en el temps les memòries anuals així com un fons 
documental, que són part del llegat històric de la Federació.  
 
Tot açò es troba col·locat i organitzat en llibreries i arxivadors però 
manca d'una classificació sistemàtica i un inventari que és imprescindible 
per saber que hi ha i per poder prestar uns serveis d'acord amb les 
necessitats dels federats que demanden i usen la informació.  
 
Projecte  
 
La prioritat, en aquest moment, de la vocalia de Biblioteca i Fons 
Documental de la FECV és la gestió integral de la Biblioteca, la qual cosa 
cal abordar inicialment usant un programa i seguint unes pautes. El 
desenrotllament del mateix està previst realitzar-lo en diverses fases de 
treball.  
 
Durant l’any 2020, donada la precària situació econòmica de la Federació 
i la posterior situació d’inactivitat generada per la pandèmia covid 19, no 
es va poder desenvolupar el projecte previst de començar a fer 
l’inventari.  
 
L’any 2021 està previst començar a realitzar els treballs amb la fase I, la 
qual s’iniciaria amb l’elaboració dels continguts gestionats en els camps 
d’un senzill programa de base de dades. També, al llarg d’aquesta fase 
s’intentarà fer el màxim del inventari dels llibres per a poder accedir a la 
seua consulta de manera ràpida, sabent-se de manera immediata el 
contingut per matèries i la seua ubicació en les prestatgeries, passant 
així a donar un millor servei.  
 
  

Biblioteca i Fons Documental 
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En les següents fases de treball en biblioteca i documents del fons es 
pretén fer altre inventari per les revistes i també uns altres pels diferents 
arxius documentals, així com traslladar tots els continguts a un servei 
arxivístic informatitzat en format lliure. Tot açò ja es faria en anys 
successius, com no es done una òptima millora econòmica de la FECV 
que permetria invertir en concloure tot el inventari abans. 

 

 
 
Rosa Albiach Descals 
Vocal de Biblioteca i fons documental 
 

 

 

 

 

La transformació digital està present en tots els àmbits d'empreses, 
institucions i organitzacions actuals. Aquesta transformació afecta a la 
manera de dur a terme les diferents tasques, operacions, comunicació i 
gestió de la informació secundant-se en les noves tecnologies. 
 
D'aquesta forma, encara que aquesta transformació digital requereix d'un 
cost associat, es planteja iniciar aquestes accions sobre els punts 
importants, però també, punts que amb menor inversió poden generar 
una major transformació i impacte en el federat, podent realitzar-se de 
forma modular per a flexibilitzar la seua implantació o no depenent dels 
recursos que es vulguen destinar. 
 
A l'ésser aquesta una transformació transversal, pot afectar les diferents 
vocalies i funcions de la Federació, és per això que s'han plantejat una 
sèrie de projectes que poden aportar millores tecnològiques en algun 
aspecte de la Federació, principalment d'impacte més visual i directe 
sobre el federat. 
 
 
 

Transformació digital 
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Web Formació Online de Suport a EVE  
 
Aquesta plataforma es planteja com una eina de suport a la formació 
presencial, per a segons ho consideren els docents donar-li major o 
menor pes en el seu plantejament del Curs. (documentacions, portal 
alumne, vídeos, test..) 
 
Vídeos 360º de Cavitats i Barrancs 
 
Aquest apartat inicialment està orientat com a valor afegit a 
Divulgació/EVE encara que també pot aportar a altres vocalies. 
Consisteix en la creació i publicació de Vídeo 360º on l'espectador des 
del seu Pc/Mòbil/Tauleta pot interactuar amb l'enregistrament, movent la 
perspectiva cap amunt/avall o esquerra /dreta. Permetent una navegació 
lliure a l'usuari per l'enregistrament. 
 
Apartat Web Botiga Llicències 
 
Aquest punt pot aportar inicialment més llibertat al federat per a poder 
pagar/gestionar la seua llicència però cal tindre en compte, que això 
també incrementarà la revisió de pagaments en els comptes de 
federació: ara es fa per paquets de llicències des dels clubs que agrupen 
pagaments, però si es realitzara per un pagament per llicència podem 
aconseguir 700 operacions a revisar en el període de renovació de 
llicències. 
 
CaverLog. 
 
Projecte de desenvolupament d'un Prototip de dispositiu per a recopilar 
dades en cavitats de temperatura, humitat, visites (basat en àudio 
/llum)…. Una vegada validat, es pot plantejar com a eina en la vocalia de 
conservació. 

 

 

 

 
Crear un fons documental de material disponible per a ser prestat a 
col·legis, instituts o qualsevol entitat que ho sol·licite, per a la difusió i 
divulgació de l'espeleologia. 
 
Això afavorirà la divulgació de l'espeleologia entre els més joves, 
apropant el nostre món a posibles futurs espeleòlegs.  
 

Divulgació 
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Treballarem la regulació de les zones de treball, fomentant el respecte 
entre clubs a les zones assignades i la resolución dels posibles 
conflictes, i treballant amb les diferents administracions en l'encaix legal 
d'aquestes activitats. 
 
El format digital de la revista Lapiaz facilitarà la publicació, de manera 
ràpida, dels treballs i resultats per a coneixement de totel col·lectiu. 
 
 
 
 
 

Normalització del valencià com a llengua de comunicació a nivel federatiu 
i que en tots els llocs de comunicació (pàgina web, xarxes socials, 
etc…),estiguen expressades les dues llengües, castellà i valencià. 
 

 

 
Promoure activitats de socialització, per a que es puguen desenvolupar 
en família, acudint amb els nostres parelles i fills.  
 
Això permetrà crear un teixit social i un sentiment de pertinença implicant 
a totel col·lectiu per transformar la Federació en alguna cosa amigable, 
propera, accessible i participativa. 
 
 
 
 
Reequipament de barrancs, assessorar a les persones interessades en 
tot el referent al descens de barrancs. 
 
 
 

 
Donar-li un major ús al local de la Federació, per a tots aquells que ho 
puguen necessitar. Seu ideal per a la realització d'audiovisuals, xarrades 
i/o tallers. 
 
Concertar la cessió de locals o llocs per a realizar activitats federatives 
també en Alacant i Castelló. 

Normalització del valencià 
 

Jornades Socials 
 

Descens de Barrancs 
 

Seu física 
 

Zones de Treball 
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Fer acords i convenis de col·laboració amb altres federacions, 
ajuntaments, empreses privades o qualsevol tipus d'entitat, sempre que 
el resultat d'aquests acords o convenis resulten en avantatges i beneficis 
per als nostres clubs i federats. 
 

 

 

 

 

 

Buscar la opció d’altres formats de targeta federativa o formats de tarjeta 
reutilitzables, amb un doble objectiu, que siga sostenible i ecològic.  
 
 
 
 
 
Interessats pel treball interdisciplinari amb les ciències auxiliars de 
l’espeleologia, vam iniciar una col·laboració   la Generalitat Valenciana, 
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, Unitat de Patrimoni Cultural, 
juntament amb la Universitat Jaume I i la Diputació de Castelló, Servei 
d’Investigació Arqueològica, per a realitzar un taller presencial 
d’arqueologia per a espeleòlegs, impartit pels doctors i arqueòlegs Dr. 
Josep Casabó i Bernard, Dr. Didac Roman i Monroig i Gustau Aguilera 
Arzo, respectivament. Estava concertat per fer-se el dia 23 de maig però 
pel Covid-19 s’ha postposat al mes de setembre de 2020. 
 
Formem part de la Confederació Espanyola d'Espeleologia i Barrancs 
(CEC). 
 

 
  

Acords i convenis 
 

Targeta Federativa 
 

Col·laboracions amb altres entitas 
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President:Joseba Lanzuela Irigoyen. 
 

Vicepresident València:Gonzalo J. Mora Aguiló. 
 

Vicepresident Alacant:José Salvador Insa Beneito. 
 

Secretaria:Lidia RochTalens. 
 

Vocal SOS:Gonzalo Navarrete Chaves. 
 

Vocal EVE: Francisco José Boix Cuñat. 
 

Vocal Lapiaz i publicacions:Francisco J. Domingo Gómez. 
 

Vocal Biblioteca i fons documental:Rosa María Albiach Descals. 
 

Vocal Divulgació:Amparo Lisarde Celda. 
 

Vocal Competicions:Miguel Costa Jiménez. 
 

Vocal Conservació: Josep Ernest EscrivàTodolí. 
 

Vocal d'Igualtat i visibilitat per l'esport femení: Mª José Guillem 
García. 
 

Vocal:María Lazar Lazar. 
 

Vocal:Jessica Southgate Ballestar. 
 

 

Organigrama Junta Directiva 
 


