
 

Comité de Barrancs                                                                           Amb la col·laboració de  
l'Excm. Ajunt. de Millares: 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 



 
• Difondre la pràctica esportiva del Descens de Canons a la Comunitat Valenciana, 

donant a conéixer els nostres barrancs, tant en l'àmbit autonòmic, com a nivell 
nacional. Creant unes jornades lúdic-esportives, que augmenten la convivència 
entre els afeccionats i promoguen un model de barranquísme segur. 

• Incentivar el desenvolupament local, tant a nivell socioeconòmic, com a cultural. 
Donant a conéixer algunes de les més belles regions del nostre territori. 
 

 
El termini d'inscripció donarà començament el dia 28 de març de 2019, i 

finalitzarà el 3 de maig de 2019 inclusivament. Es realitzarà a través del següent 

.
 

La participació en aquesta concentració té un cost de 25€, que haurà 
d'ingressar-se en el següent compte: ES81 0081 1199 72 000100 2107 

S'haurà d'enviar un resguard de pagament a la següent adreça, per a 
finalitzar el procés d'inscripció: barrancs@femecv.com. 

 

• Guia Tècnica dels Barrancs. 
• Borsa obsequie de la concentració. 
• Tallers Tècnics. 
• Sopar de Germanor. 
• Sorteig de material. 
• Paella del diumenge. 
• En les activitats Guiades, Guies Titulats del EVAM 
• Monitor de Temps Lliure per als més xicotets (durant les activitats esportives) 

• Desplaçaments als llocs de les activitats. 
• Allotjament i manutenció en l'Alberg municipal “Terramillares”. 

 
L'organització pot tancar la inscripció si se supera el nombre de participants estimat. 

 

En la trobada només poden participar federats  amb llicències anuals FEDME, 
o llicències temporals FEMECV.  

Actualment existeix una nova llicència temporal de Cap de setmana, amb un 
preu de 4.50€, així que ja no teniu excusa per a vindre a barranquear amb nosaltres. 
La tramitació ha de realitzar-se fins al dijous anterior a la concentració (Fes click ací 
per a sol·licitar-ho) 

Se sol·licitarà la presentació de la llicència en el moment de la recepció, o en 
el punt de control, a l'hora d'organitzar els grups, en començar cada jornada. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfM0M21ug9H98lLj-7U57WAKTOabJShqU1rq_4VE8IxLRcrpQ/viewform
mailto:barrancs@femecv.com
https://www.femecv.com/seguro-temporal-fin-de-semana-2019
https://www.femecv.com/seguro-temporal-fin-de-semana-2019


 

Recepció dels participants en l'Alberg municipal “Terramillares”, lliurament de 
documentació i bossa obsequie. Primera inscripció als grups per ordre d'arribada. 

 

Desdejuni. 

 
Recepció dels participants que arriben el dissabte, i dels esportistes, en el Punt de 
Reunió, l'Alberg municipal “Terramillares”, per a la inscripció en els grups per als 
diferents descensos. La inscripció en els grups amb els seus horaris, es realitzaran 
conforme a l'ordre d'arribada. 

  
Activitat esportiva. 

 
Diferents tallers tècnics a l'aula multiusos de l'ajuntament de Millars. 

 
Sopar Barranquista. 

 
Sorteig de Material. A càrrec d'espectacles “La Morena”. 

 
Photocall i Discomòvil. 
 

 
Desdejuni. 

 
Recepció dels dels esportistes, en el Punt de Reunió, l'Alberg municipal 
“Terramillares”, per a la inscripció en els grups per als diferents descensos. La 
inscripció en els grups amb els seus horaris, es realitzaran conforme a l'ordre 
d'arribada. 

  
Activitat esportiva. 

 
Paella. 

 
Comiat i fins prompte. 



 
El núm. de participants en cada grup, per a realitzar el descens serà d'un 

màxim de 6 participants. 
 

Cada barranc tindrà uns horaris de descens, i en cada franja horària marcada 
per l'organització, eixirà un grup. Les inscripcions en els grups, es realitzaran tant 
en el moment de la recepció, el divendres 10 de maig, com en el punt de control, en 
l'Alberg municipal “Terramillares”, el dissabte i diumenge de 8 a 10 del matí. Les 
inscripcions es realitzaran fins a completar aforament. Pel que cap persona podrà 
descendir cap barranc per al qual no s'haja inscrit. 
 

Hi haurà un descens guiat, l'organització concretarà en els horaris un grup, 
les places del qual estan destinades a aquells esportistes que no tinguen 
coneixements suficients perquè puguen realitzar els descensos de forma 
independent i amb total seguretat. En cas que no es constituïsca grup guiat, el torn 
passarà al següent d'esportistes autònoms. 
 

Els participants han d'inscriure's en els descensos segons el seu nivell de 
coneixements, estat físic, i equip homologat disponible. S'exigeix ser major d'edat o 
tindre més de 16 anys, i estar acompanyat de pare/mare o tutor. En el punt de 
control, l'organització realitzarà un canvi d'informació amb els participants de cada 
grup, per si tingueren algun dubte respecte al descens a realitzar, i així comprovar 
que van dotats amb el material necessari: material tècnic, casc, longitud de les 
cordes etc. 

 

GRUP 1 Otonel   GRUP 6   Otonel GRUP 11 Otonel 

GRUP 2 Nacimiento GRUP 7 Nacimiento GRUP 12 Nacimiento 

GRUP 3 Ortiz  GRUP 8 Ortiz  GRUP 13 Ortiz  

GRUP 4 Peñas Pastor GRUP 9 Peñas Pastor GRUP 14 Peñas Pastor 

GRUP 5 Fte. Trinidad GRUP 10 Fte.Trinidad GRUP 15 Fte. Trinidad 

   

GRUP 1 Otonel   GRUP 6   Otonel GRUP 11 Otonel 

GRUP 2 Nacimiento GRUP 7 Nacimiento GRUP 12 Nacimiento 

GRUP 3 Ortiz  GRUP 8 Ortiz  GRUP 13 Ortiz  

GRUP 4 Peñas Pastor GRUP 9 Peñas Pastor GRUP 14 Peñas Pastor 

GRUP 5 Fte. Trinidad GRUP 10 Fte.Trinidad GRUP 15 Fte. Trinidad 

 
Nota:  Els grups 6 i 7 seran guiats. 

 



VERD: FÀCIL TARONJA : MITJÀ ROIG: DIFÍCIL 

 Fuente Trinidad  Ortíz 
 Peñas Pastor 

 Nacimiento (Acuàtic). Rapel mes 
llarg 60 mts. 

 Otonel (Acuàtic). Rapel mes llarg 
60 mts. 

 
Les activitats de descens de barrancs es realitzaran de forma totalment 

autònoma, excepte les activitats guiades. Els participants hauran de disposar de 
material homologat per a la realització de l'activitat. 

Els participants en les activitats guiades, hauran de disposar del seu propi 
material personal. 

 

 
El punt de control i campament base de la concentració, estarà situat en 

. Situat a escassos 500 metres de 
Millars. 

 Av. Germans Sáez Merino, S/N, 46198 Millars, Valencia 

 962 51 90 78 - 649626819. 50 places. 
 

Una altra opció la tenim a 30 km, a 40 minuts en el 

 
 

 Partida Malenas, s/n, 46369 Alborache, Valencia 

 963 74 11 56. 
 

Per als quins vingueu en furgoneta, no hi ha cap problema perquè estacioneu al poble, i 
l'ajuntament també ens proporcionarà una zona per a quina pugueu pernoctar sense problemes. 
Això sí, respectant les normes cíviques, i sense deixar cap mena de fems. 

 
Es pot menjar en aquests dos llocs, on hi haurà esmorzars i menús 

Barranquistas: 

 
  Av. Sáez Merino 16. 46199 Millares. 

  96 251 91 22 – 651 44 88 85.  

 
 Av. Hermanos Sáez Merino 17, 46198 Millares.  

 962 51 90 06. 
 

 
PER A QUALSEVOL DUBTE DE LA CONCENTRACIÓ, 

POTS ESCRIURE UN CORREU A BARRANCS@FEMECV.COM 

https://www.google.es/search?sa=X&biw=1366&bih=647&q=albergue+terramillares+direcci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3zMqujE-2NKvSks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sXsSom5iSlFqWXpiqUpBYVJeZm5uQkAmUUUjKLUpOTMw9vzgMA_DSX81MAAAA&ludocid=14170337425659495550&ved=2ahUKEwjem8bCq9fgAhVH6RoKHfHBBBAQ6BMwEXoECAcQIg
https://www.google.es/search?sa=X&biw=1366&bih=647&q=albergue+terramillares+tel%C3%A9fono&ludocid=14170337425659495550&ved=2ahUKEwjem8bCq9fgAhVH6RoKHfHBBBAQ6BMwEnoECAcQJQ
https://www.google.es/search?sa=X&biw=1366&bih=647&q=albergue+terramillares+direcci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3zMqujE-2NKvSks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sXsSom5iSlFqWXpiqUpBYVJeZm5uQkAmUUUjKLUpOTMw9vzgMA_DSX81MAAAA&ludocid=14170337425659495550&ved=2ahUKEwjem8bCq9fgAhVH6RoKHfHBBBAQ6BMwEXoECAcQIg
https://www.google.es/search?sa=X&biw=1366&bih=647&q=albergue+terramillares+tel%C3%A9fono&ludocid=14170337425659495550&ved=2ahUKEwjem8bCq9fgAhVH6RoKHfHBBBAQ6BMwEnoECAcQJQ
https://www.google.es/search?sa=X&biw=1366&bih=647&q=albergue+terramillares+direcci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3zMqujE-2NKvSks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sXsSom5iSlFqWXpiqUpBYVJeZm5uQkAmUUUjKLUpOTMw9vzgMA_DSX81MAAAA&ludocid=14170337425659495550&ved=2ahUKEwjem8bCq9fgAhVH6RoKHfHBBBAQ6BMwEXoECAcQIg
https://www.google.es/search?sa=X&biw=1366&bih=647&q=albergue+terramillares+tel%C3%A9fono&ludocid=14170337425659495550&ved=2ahUKEwjem8bCq9fgAhVH6RoKHfHBBBAQ6BMwEnoECAcQJQ
https://www.google.es/search?sa=X&biw=1366&bih=647&q=albergue+terramillares+direcci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3zMqujE-2NKvSks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sXsSom5iSlFqWXpiqUpBYVJeZm5uQkAmUUUjKLUpOTMw9vzgMA_DSX81MAAAA&ludocid=14170337425659495550&ved=2ahUKEwjem8bCq9fgAhVH6RoKHfHBBBAQ6BMwEXoECAcQIg
https://www.google.es/search?sa=X&biw=1366&bih=647&q=albergue+terramillares+tel%C3%A9fono&ludocid=14170337425659495550&ved=2ahUKEwjem8bCq9fgAhVH6RoKHfHBBBAQ6BMwEnoECAcQJQ

