
                 Expedició Juvenil Cavanilles 
 

                                                                      

Coneixes els municipis que componen el medi rural de la Comunitat Valenciana? Has viscut i 

gaudit de la seua cultura, festes i tradicions? T’has atrevit a recórrer les sendes i descobrir els 

paratges naturals del territori valencià? Has escoltat la història i llegendes dels nostres 

avantpassats? 

A finals del segle XVIII, el botànic valencià A.J. Cavanilles es va aventurar a recórrer la geografia 

valenciana amb l’objectiu il·lustrat i reformista de donar testimoni del medi rural valencià. El 

fruit d’aquest periple va ser la publicació del seu famós llibre Observaciones sobre la historia 

natural, geografía, agricultura, población y frutos del Reino de València . 

Amb el propòsit de donar resposta afirmativa a aquestes preguntes vitals com a societat, així 

com commemorar aquesta trascendent expedició, naix Expedició Juvenil Cavanilles. 

Expedició Juvenil Cavanilles és un progrma juvenil, social i cultural que sorgeix per convocar cada 

estiu a 40 joves d’entre 16 i 17 anys i provinents de la Comunitat Valenciana per tal de recórrer 

el seu entorn rural durant 12 dies amb l’objectiu de donar a conéixer la seua realitat cultural, 

econòmica, històrica i social entre les generacions més joves.  

Aventura i esport, cultura i formació, i consciència social són els tres pilars entorn als quals giren 

totes les activitats que es desenvoluparan a la primera edició a l’estiu del 2023, Sellent i Xúquer, 

Rius de Vida.  

Aquesta primera expedicó seguirà durant 12 dies el transcurs dels rius Sellent i Xúquer, rius que 

banyen i donen vida als diversos paratges naturals i municipis de La Vall Farta. 

Caminades, tallers creatius, descens en kayak, xarrades amb personalitats, concerts i molt més 

t’esperen a aquesta increïble aventura. 

La participació a la mateixa és totalment gratuïta gràcies al suport del nostre patrocinador 

principal, així com de nombrosos col·laboradors. 

Per ser un dels 40 joves expedicionaris s’haurà de superar un procés de selecció compost d’una 

carta o vídeo de motivació, una proposta de taller creatiu i una breu entrevista online. Pots 

trobar més informació sobre el proces de selecció a la pàgina web: 

https://www.expediciocavanilles.com/com-partcipar 

No t’ho penses i apuntat per tal de ser un dels primers afortunats en participar a Expedició 

Juvenil Cavanilles 2023, doncs comença l’aventura amb majúscules!!! 

Atreveix-te a viure-la! 
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