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1.1 Construcció

x

5x

10x

10x

25x

25x

16x

21x

4,3x

2x 2x

Aquest esquema mostra la relació entre els elements que composen la marca. 
Aquestes proporcions no es poden alterar sota cap tipus de concepte.

01 Marca
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1.2 Versió a color

En la versió a color la marca s’ha de reproduir  
en el seu color corporatiu, el Pantone 1795 C + negre 100%.

01 Marca
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1.3 Versió en B/N

La versió en blanc i negre s’ha de fer servir sempre  
que el color  de fons sigui blanc o de tons clars.

01 Marca



1.4 Versió en negatiu

La versió en negatiu (blanc) s’ha de fer servir sempre 
que el color de fons sigui fosc o molt saturat.

Normativa gràfica 8

01 Marca
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1.5 Composició de la marca

El símbol-logotip pot presentar una composició horitzontal o vertical. El criteri d’elecció d’una 
o altra versió prioritza la bona legibilitat del logotip en relació a l’espai que ha d’ocupar i a la 
distribució dels elements gràfics restants. 

Composició horitzontal

Composició vertical

Símbol

01 Marca
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1.6 Marca responsiva

El símbol-logotip pot variar depenen dels nous suports de presentació.

01 Marca
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1.7 Mida mínima

Per tal de garantir la correcta llegibilitat i una bona reproducció
de la marca, s’aconsella aquesta mida de reproducció mínima.

12 mm
34 px

22 mm
62 px

5,5 mm
16 px

3 mm
8 px

favicon web

Composició horitzontal

Composició vertical

Símbol

01 Marca



Normativa gràfica 12

1.8 Tipografia

Lucida Sans 
Charles Bigelow, Kris Holmes, 1985

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890.,;:()¡!¿?$%&

LuCIdA SANS dEMIBOLd ROMAN

ABCdEFGHIJKLMNOPQRSTuVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890.,;:()¡!¿?$%&

LuCIdA SANS REGuLAR

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890.,;:()¡!¿?$%&

LuCIdA SANS ITALIC

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890.,;:()¡!¿?$%&

LuCIdA SANS dEMIBOLd ITALIC

01 Marca



Normativa gràfica 13

1.9 Color

Els colors corporatius són el Pantone 1795 més el negre 100% en funció del tipus de peça on 
s’apliquen. Es mostren les diferents conversions segons el sistema de reproducció que s’utilitzi.

01 Marca

PANTONE 1795 U 
Impressió en papers no estucats

PANTONE 1795 C 
Impressió en papers estucats

C 10 % - M 100 % - Y 95 % - K 0 % 
Valors per a la reproducció en quadricromia

R 213 - G 18 - B 30 
Valors per a la reproducció en pantalla

R 0 - G 0 - B 0 
Valors per a la reproducció en pantalla

#d5121e 
Valors per a la reproducció en hexadecimal (html)

#000000 
Valors per a la reproducció en hexadecimal (html)

PANTONE BLACK U 
Impressió en papers no estucats

PANTONE BLACK C 
Impressió en papers estucats

C 0 % - M 0 % - Y 0 % - K 100 % 
Valors per a la reproducció en quadricromia
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02 Harmonitzacions2.1 Marca + Amb el suport

Aquest exemples mostren la relació entre les marques harmonitzades. 
Aquestes proporcions es basen amb l’àrea de la marca a la que ha d’acompanyar. 
Cal tindre criteri per a que les marques tinguen llegibilitat.

Amb el suport de

Amb el suport de
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02 Harmonitzacions2.2 Marca + 
           Patrocinadors + Membre de + Amb el suport

Aquest exemple mostra la relació entre les marques harmonitzades. 
Aquestes proporcions es basen amb l’àrea de la marca a la que ha d’acompanyar. 
Cal tindre criteri per a que les marques tinguen llegibilitat.

Segueix la feec a

www.feec.cat

Membre de

Patrocinadors

Amb el suport de

Rambla 41, pral. 08002 Barcelona. T 934 120 777. F 934 126 353 
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Papereria
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03 Papereria3.1 Full de carta

Paper de carta A4

Mostra reducció al 70 %

30 mm 20 mm

15 mm

10 mm

30 mm

60 mm

www.feec.cat 

Rambla, 41 pral. 08002 Barcelona. T 93 412 07 77. F 93 412 63 53

Nom i cognoms (persona destinatària)
Càrrec

Senyors/Senyores,

Re, od ut veleniene labori secum a as ipsandiorit perum volorum corum quiam, ut vent.
Udamuscipsam rent parumene sandipsunt. Digenia ipsametur alianisintis dit, et volorei 
cillendebit int quae porem int. 

Ibus aut fugia nimet quis del in rese ipienis et que aut ilitatem il magnimu saerio. 
Nemporposam voluptatis ad utemporesto et demquuntus venis nonseque molorepelis 
molupiento erupta volorae. Magnia core a veliquam ipsunt dolo officiatenem ut ut pel 
mincipsument et apienih icteseque re volent et quiati cus prae quidentia con et pore nia 
simaximi, sum autatemque nonse nos alignia ditati doluptam, quatem volorepudia si 
quasse con et eosandae non pra sus, sit pratur santorerit aditiaeriore et, quatus imus.

Estis inctur? Qui dolorit fuga. Magnis eaque necus, quas plis maximus aspienis istiasi-
ni in natium landenis sequae nusantio maior soluptus excea comnimaio. Os ma dolest, 
quosant endendam qui omnis veratur sam aut exeribusdae dolorio repelle strumqu 
untiis sum ut ea ea verite pra is solor repudae re ne vero et laccust fugite ad ulpa quam 
delendam, totas eius si ab ipiduciusam reriorepra conectia pel magnima sam eatem 
qui voluptatium et auda con recat aut ant pla quaerum repernatur sum re, quundis is 
untotati cor sin porundem et eaquaes volorum consequibus volut aut esenitio. Reratur 
eribusc iiscili quamus atis est.

Nom i cognoms
Càrrec

Barcelona, ___ de __________ de 20 ___

Tipografia 
Arial 12 p

Interlineat
1.15 (Word)
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03 Papereria3.2 Full de carta

30 mm 20 mm

15 mm

10 mm

30 mm

60 mm

www.feec.cat 

Rambla, 41 pral. 08002 Barcelona. T 93 412 07 77. F 93 412 63 53

Re, od ut veleniene labori secum a as ipsandiorit perum volorum corum quiam, ut vent.
Udamuscipsam rent parumene sandipsunt. Digenia ipsametur alianisintis dit, et volorei 
cillendebit int quae porem int. 

Ibus aut fugia nimet quis del in rese ipienis et que aut ilitatem il magnimu saerio. 
Nemporposam voluptatis ad utemporesto et demquuntus venis nonseque molorepelis 
molupiento erupta volorae. Magnia core a veliquam ipsunt dolo officiatenem ut ut pel 
mincipsument et apienih icteseque re volent et quiati cus prae quidentia con et pore nia 
simaximi, sum autatemque nonse nos alignia ditati doluptam, quatem volorepudia si 
quasse con et eosandae non pra sus, sit pratur santorerit aditiaeriore et, quatus imus.

Estis inctur? Qui dolorit fuga. Magnis eaque necus, quas plis maximus aspienis istiasi-
ni in natium landenis sequae nusantio maior soluptus excea comnimaio. Os ma dolest, 
quosant endendam qui omnis veratur sam aut exeribusdae dolorio repelle strumqu 
untiis sum ut ea ea verite pra is solor repudae re ne vero et laccust fugite ad ulpa quam 
delendam, totas eius si ab ipiduciusam reriorepra conectia pel magnima sam eatem 
qui voluptatium et auda con recat aut ant pla quaerum repernatur sum re, quundis is 
untotati cor sin porundem et eaquaes volorum consequibus volut aut esenitio. Reratur 
eribusc iiscili quamus atis est.

Tus conet quiatiosto temos qui quiam fuga. Nam fugitate magnimo saesciunto tem 
quam faccus ad que et laborenti test a doleceatem repro te magnatem et quas am 
autaereicias maior autenda ecabo. Ut ilia que molorehento et aliaecabor aliquam rep-
tati berestio qui sae pro dolupta eroria consendi comnimus, et ea viducil estempo 
reraepreprae expe reiusci aspelendit ut aut re prerfernat pori veni dis dit audam faci 
arum lam quid unti dolest remost quid modipis esedita quibus delesti vidunt que posae 
comniendiat fuga. Ut veri temporro illa is sunto eum, etur?

Volest, offici consed eum que dit, qui ommodig enienim usandust, tempos il et, nate 
num quis ipsam vellore nonest voloratiae. Nam solende ntotate conseque non et in 
plicilluptas aut idessi de dem venditatum qui ium re viducid ucilici enecatet, aut harchic 
te sam eos derum verum et hariore stisit, as molorendam sus quatur sumquo quam 
faccum ipis voluptae corpore mquiani hiciissum quae ea quostem sandand ignatec 
epudigent faccullaut ventur? Qui corepel enisqui re excest quatquidem eos aut acipsa-
picias et, quat est et faceperum facid quatibu scietur, volorese volore adia dolorernatet 
aborum sequi il id modi cusaes essitinimi, sit quid ut dolentem aut rest magni dolum 
suntota tioreperem amentur assequuntia alignam enimill accumqui dolore sectas.

1x

Segona pàgina. Paper de carta A4

Mostra reducció al 70 %

Tipografia 
Arial 12 p

Interlineat
1.15 (Word)
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03 Papereria3.3 Circulars

Exemple: Circular interna A4. 
Plantilla Word.

www.feec.cat 

Rambla, 41 pral. 08002 Barcelona. T 93 412 07 77. F 93 412 63 53

Cos de tex, od ut veleniene labori secum a as ipsandiorit perum volorum corum quiam, 
ut vent.
Udamuscipsam rent parumene sandipsunt. Digenia ipsametur alianisintis dit, et volorei 
cillendebit int quae porem int. 

Ibus aut fugia nimet quis del in rese ipienis et que aut ilitatem il magnimu saerio. 
Nemporposam voluptatis ad utemporesto et demquuntus venis nonseque molorepelis 
molupiento erupta volorae. Magnia core a veliquam ipsunt dolo officiatenem ut ut pel 
mincipsument et apienih icteseque re volent et quiati cus prae quidentia con et pore nia 
simaximi, sum autatemque nonse nos alignia ditati doluptam, quatem volorepudia si 
quasse con et eosandae non pra sus, sit pratur santorerit aditiaeriore et, quatus imus.

Estis inctur? Qui dolorit fuga. Magnis eaque necus, quas plis maximus aspienis istiasi-
ni in natium landenis sequae nusantio maior soluptus excea comnimaio. Os ma dolest, 
quosant endendam qui omnis veratur sam aut exeribusdae dolorio repelle strumqu 
untiis sum ut ea ea verite pra is solor repudae re ne vero et laccust fugite ad ulpa quam 
delendam, totas eius si ab ipiduciusam reriorepra conectia pel magnima sam eatem 
qui voluptatium et auda con recat aut ant pla quaerum repernatur sum re, quundis is 
untotati cor sin porundem et eaquaes volorum consequibus volut aut esenitio. Reratur 
eribusc iiscili quamus atis est.

Nom i cognoms
Càrrec

Barcelona, ___ de __________ de 20 ___

Titular
(fins a dues línies de text)

Circular
ALS MEMBRES DE LA FEEC 
I DEL CONSELL GENERAL

Núm. 000/2015

Mostra reducció al 70 %

30 mm 20 mm

2 mm

1 mm

15 mm

10 mm

30 mm

58 mm

70 mm

85 mm Titular
Tipografia 
Arial Bold 
16 p
Interlineat
1.15 (Word)

Text
Tipografia 
Arial 12 p
Interlineat
1.15 (Word)
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03 Papereria3.4 Circulars

Exemple: Circular interna A4. 
Plantilla Word.

www.feec.cat 

Rambla, 41 pral. 08002 Barcelona. T 93 412 07 77. F 93 412 63 53

Ibus aut fugia nimet quis del in rese ipienis et que aut ilitatem il magnimu saerio. 
Nemporposam voluptatis ad utemporesto et demquuntus venis nonseque molorepelis 
molupiento erupta volorae. Magnia core a veliquam ipsunt dolo officiatenem ut ut pel 
mincipsument et apienih icteseque re volent et quiati cus prae quidentia con et pore nia 
simaximi, sum autatemque nonse nos alignia ditati doluptam, quatem volorepudia si 
quasse con et eosandae non pra sus, sit pratur santorerit aditiaeriore et, quatus imus.

Estis inctur? Qui dolorit fuga. Magnis eaque necus, quas plis maximus aspienis istiasi-
ni in natium landenis sequae nusantio maior soluptus excea comnimaio. Os ma dolest, 
quosant endendam qui omnis veratur sam aut exeribusdae dolorio repelle strumqu 
untiis sum ut ea ea verite pra is solor repudae re ne vero et laccust fugite ad ulpa quam 
delendam, totas eius si ab ipiduciusam reriorepra conectia pel magnima sam eatem 
qui voluptatium et auda con recat aut ant pla quaerum repernatur sum re, quundis is 
untotati cor sin porundem et eaquaes volorum consequibus volut aut esenitio. Reratur 
eribusc iiscili quamus atis est.

Nequasitat aperferum a nes ut im quia dicilibusae quatiumquo ommo es enihil eum 
dis ut dolupicteni dolorro eicae. Pitate net et quo volorib eratureped et atem. Ficatem 
natis acescia peris volor mo eum desed ut eic tota dolupta essitas periatiatus sequis 
repelibus eos volecer aesciet in pliquo quatqui aut fugit a ditiure mpedio maion pedi 
antius, quiaectae nus autem quia simporest, optur?
Rovit eicillabo. Itam, qui inis comnimp oritibus es necturibus.

Tem eumqui blabore verae pra volo velit aliatati illaboris ducipsandi omnia et ad estiam 
num esciis di doluptat as exeri volorit mo blaut pro bernamendus nossite mquodis 
sandic tenda consedi tatque nonsedi sinihilit, volupti aeperum, quo temquis ilitatem 
rendunda consectis id ma di dolut lant erciet, id eicitem faccabo. Cate et autecus pla-
borem. Itas natur soluptatet veliqui nihillibus del illesti usapienist fugit fugit, ommosae 
laboritate corestrum excea sed quo blacestis illiquam eos eum faces aborro magni 
optatia sum audignimos essita prepta quidia doluptias doloreratur sita aut hici dolo 
consequid qui culpa plandemquam que rem volorunt la volut et esto tempele stibus do-
lore exero et et as et quis dignis andignatesto qui volo cum quam faceatem liquiasped 
eum cus nonsequiae sedio te nullautem doluptassi sollorit quos essit re nullabo. Nam 
inum doloria volor magnia sernati commolum samet laccumquia sus etur.

Mostra reducció al 70 %

30 mm 20 mm

15 mm

10 mm

30 mm

Text
Tipografia 
Arial 12 p
Interlineat
1.15 (Word)

30 mm

CIRCuLAR ALS MEMBRES DE LA FEEC  
I DEL CONSELL GENERAL

70 mm
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03 Papereria3.5 Targetes

Targetes nominals. 
Format: 55 x 85 mm

www.feec.cat

Rambla 41, pral. 
08002 Barcelona

T 934 120 777  
 F 934 126 353

Nom i cognoms
Càrrec

Àrea o vegueria

nom.cognom@feec.cat

000 000 000
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03 Papereria3.6 Sobre americà

Format dL: 225 x 115 mm

Mostra reducció al 70 %

Rambla 41, pral. 08002 Barcelona. T 934 120 777   F 934 126 353
www.feec.cat

20 mm

20 mm

20 mm

10 mm
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03 Papereria3.7 Sobre bolsa

Mostra reducció al 60 %

Format C4: 353 x 250 mm

Rambla 41, pral. 08002 Barcelona. T 934 120 777   F 934 126 353
www.feec.cat

40 mm

20 mm

20 mm

20 mm
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03 Papereria3.8 Fitxes

Exemple fitxa Àrea de les entitats. 
Activitats subvencionades per la vegueria 2015.
Format A4 pdf editable

Activitats subvencionades 
per la vegueria / 2015

Rambla 41, pral. 08002 Barcelona. T 934 120 777   F 934 126 353
www.feec.cat

*Presentada: M = memòria, R = rebut, P = pagat

ÀREA DE LES ENtItAtS

Entitat Població Activitat Quantitat (€) M* R* P*

 

Quantitat a repartir: Vegueria: 

 Població                    a           d       de 2014 

Mostra reducció al 70 %
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03 Papereria3.9 Fitxes

Exemple fitxa Àrea de les entitats. 
Actualització de dades / 2015.
Format A4 pdf editable

Mostra reducció al 42 %

ÀREA DE LES ENtItAtS

Dades entitat (que té la FEEC)
Nom de l’entitat (1) NIF de l’entitat

Adreça de l’entitat (2) Codi postal

Població Comarca

Seu social (3)

Horari d’atenció al públic a la seu social (dades susceptibles de fer-se públiques)

Modificació dades entitat (a omplir si hi ha alguna modificació)
Nom de l’entitat (1)

Adreça de l’entitat (2) Codi postal

Població Comarca

Seu social (3)

Horari d’atenció al públic a la seu social (dades susceptibles de fer-se públiques)

Dades públiques (que té la FEEC i es poden publicar als mitjans vinculats a la FEEC)
Telèfon de contacte Fax

Adreça web de l’entitat Adreça electrònica

Modificació dades públiques (a omplir si hi ha alguna modificació)
Telèfon de contacte Fax

Adreça web de l’entitat Adreça electrònica

pàg. 1 de 3

1  Nom complet registrat a la Secretaria General de l’Esport

2  Adreça postal a la que s’envien les trameses de correu i que es publica a la web de la FEEC.

3  Si l’adreça de la Seu Social és la mateixa que la postal no cal omplir la casella.

Rambla 41, pral. 08002 Barcelona. T 934 120 777   F 934 126 353
www.feec.cat

Actualització de dades / 2015

Modificació dades del president/a de la secció
Nom del president/a

Telèfon fix Telèfon mòbil Adreça electrònica

Domicili Codi postal

Localitat DNI

Dades del president/a de la secció (si s’escau)
Nom del president/a

Telèfon fix Telèfon mòbil Adreça electrònica

Domicili Codi postal

Localitat DNI

Rambla 41, pral. 08002 Barcelona. T 934 120 777   F 934 126 353
www.feec.cat

Dades del president/a de l’entitat (que té la FEEC)
Nom del president/a

Telèfon fix Telèfon mòbil Adreça electrònica

Domicili Codi postal

Localitat DNI

Modificació dades privades
Persona de contacte

Telèfon fix Telèfon mòbil Adreça electrònica

teniu subscrita i en vigència una pòlissa de Responsabilitat Civil?
SÍ NO

Companyia Número de pòlissa

Heu donat d’alta els vostres fitxers de socis a l’Agència Espanyola  
de Protecció de Dades?
SÍ NO

pàg. 2 de 3

ÀREA DE LES ENtItAtS
Actualització de dades / 2015

Primer full darrers fulls
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03 Papereria3.10 Fitxes

Exemple fitxa Àrea de les entitats. 
Actualització de dades de la vegueria / 2015.
Format A4 pdf editable

Primer full darrers fulls

Mostra reducció al 42 %

ÀREA DE LES ENtItAtS

Rambla 41, pral. 08002 Barcelona. T 934 120 777   F 934 126 353
www.feec.cat

Actulització de dades
de la vegueria / 2015

Àrea de senders

Vegueria
Indicar regió o comarca

Representant/a:

Adreça:

Població: CP: 

Comarca: NIF: 

Adreça electrònica:

Telèfons:

Vehicle: Matrícula:

Entitat: Soci/a:

Veguer/a:

Adreça:

Població: CP: 

Comarca: NIF: 

Adreça electrònica:

Telèfons:

Vehicle: Matrícula:

Entitat: Soci/a:

Sots veguer/a:

Adreça:

Població: CP: 

Comarca: NIF: 

Adreça electrònica:

Telèfons:

Vehicle: Matrícula:

Entitat: Soci/a:

Secretari/a:

Adreça:

Població: CP: 

Comarca: NIF: 

Adreça electrònica:

Telèfons:

Vehicle: Matrícula:

Entitat: Soci/a:

pàg. 1 de 2

Rambla 41, pral. 08002 Barcelona. T 934 120 777   F 934 126 353
www.feec.cat

ÀREA DE LES ENtItAtS
Actulització de dades de la vegueria / 2015

La cessió d’aquestes dades representa l’autorització a la FEEC per tractar-les d’acord amb el que disposa la Llei de protecció de dades i publicar-les 
al seu espai web.
Aquest formulari s'ha de retornar a la FEEC degudament emplenat per correu electrònic a entitats@feec.cat o, alternativament, per correu postal, fax 
o personalment, abans del 28 de febrer de 2014. Fora d'aquest termini, la FEEC considerarà, a tots els efectes, les dades de la darrera fitxa que es 
tingui constància (inclòs el nombre de socis), les noves dades informades computaran per l’exercici següent. La FEEC declina la responsabilitat dels 
greuges que se’n puguin derivar per a l’entitat.

Coordinació àrea de formació  
(monitor, instructor o tècnic)

transcició nacional

Representant/a:

Adreça:

Població: CP: 

Comarca: NIF: 

Adreça electrònica:

Telèfons:

Vehicle: Matrícula:

Entitat: Soci/a:

Secrtari/a:
(no requereix títol)

Adreça:

Població: CP: 

Comarca: NIF: 

Adreça electrònica:

Telèfons:

Vehicle: Matrícula:

Entitat: Soci/a:

Representant/a:

Adreça:

Població: CP: 

Comarca: NIF: 

Adreça electrònica:

Telèfons:

Vehicle: Matrícula:

Entitat: Soci/a:

pàg. 2 de 2

Població                  a           d  de 2015
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03 Papereria3.11 Invitacions

M
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 %

Format 100 x 210 mm

Oficial

Amb il.lustració o fotografia

El president de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya

es complau en convidar-vos 

a la inauguració xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, que tindrà lloc al xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 
xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx 
xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. 

El dilluns xx de xxxxx, a les 00.00 h.

El president de la Federació d’Entitats Excursionistes  
de Catalunya

es complau en convidar-vos 

a la inauguració xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, que 
tindrà lloc al xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 
xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx 
xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx 
xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. 

El dilluns xx de xxxxx, a les 00.00 h.

El president de la Federació d’Entitats Excursionistes  
de Catalunya

es complau en convidar-vos 

a la inauguració xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, que tindrà lloc al 
xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx 
xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 
xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. 

El dilluns xx de xxxxx, a les 00.00 h.
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03 Papereria3.12 Carpeta

Mostra reducció al 40 %

Carpeta corporativa

FOTO / FERRAN MARTÍNEZ FOTO / XAVIER CAPDEVILA FOTO / ORIOL BARBERÀ

FOTO / XAVIER CAPDEVILA

FOTO / XAVIER CAPDEVILA FOTO / XAVIER CAPDEVILA

FOTO / XAVIER CAPDEVILA FOTO / QUIM HERNÁNDEZ

FOTO / ASIER FERNÁNDEZ

FOTO / FERRAN MARTÍNEZ FOTO / MARC BERAMENDI FOTO / BLANCA MARTÍNEZ

Rambla 41, pral. 08002 Barcelona. T 934 120 777.  F 934 126 353 

La FEEC, Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya - Federació Catalana 
d’Alpinisme i Escalada, és una entitat privada d’utilitat pública i d’interès cívic 
i social.

Agrupa les entitats excursionistes i els clubs esportius de Catalunya amb la 
finalitat de promocionar les activitats de muntanya des de tots els vessants 
possibles arreu del territori.

Compta amb una xarxa de 9.000 km de senders homologats, manté una vin-
tena de refugis de muntanya, gestiona quatre centres de tecnificació esportiva 
i realitza programes de formació pròpia i reglada.

www.feec.cat
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03 Papereria3.13 Signatura correu electrònic

Rambla 41, pral. 08002 Barcelona
T 934 120 777   F 934 126 353
www.feec.cat

Rambla 41, pral. 08002 Barcelona
T 934 120 777   F 934 126 353
www.feec.cat

Nom i cognoms
Càrrec
Àrea o vegueria

Nom i cognoms
Càrrec
Àrea o vegueria

Helvètica Bold 11 p

Helvètica Regular 11 p Helvètica Regular 10 p

Signatura per a programes de correu electrònic
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03 Papereria3.14 Signatura correu electrònic

Nom i cognoms
Càrrec
Àrea o vegueriaç
_______

Rambla 41, pral. 08002 Barcelona
T 934 120 777   F 934 126 353
www.feec.cat

Helvètica Bold 11 p

Helvètica Regular 11 p

Helvètica Regular 10 p

Signatura per a programes de correu electrònic. Opció vertical

Nom i cognoms
Càrrec
Àrea o vegueriaç
_______

Rambla 41, pral. 08002 Barcelona
T 934 120 777   F 934 126 353
www.feec.cat
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03 Papereria3.15 Presentació Power Point

Mostra reducció al 30 %

Títol 

Subtítol 

Titular 

Estis inctur? Qui dolorit fuga. Magnis eaque necus, quas plis maximus 
aspienis istiasini in natium landenis sequae nusantio maior soluptus 
excea comnimaio. Os ma dolest, quosant: 

 

§  Ibus aut fugia nimet quis 

§  Estis inctur? Qui dolorit fuga. Magnis eaque necus, quas plis maximus. 

§  Ad ulpa quam delendam, totas eius si ab ipiduciusam reriorepra conectia pel. 

§  Repernatur sum re, quundis is untotati cor. 

§  Ibus aut fugia nimet quis del in rese ipienis et que aut ilitatem il magnimu saerio.  

Subtitular 

www.feec.cat
Rambla 41, pral. 08002 Barcelona. T 934 120 777. F 934 126 353 

Amb el suport de

Plantilla per a presentacions de Power Point

Portada

Pàgines

Titular
Tipografia: 
Lucida Sans 
Bold, 24 p,
Interlineat
automàtic

Subtitular
Tipografia: 
Lucida Sans 
Bold, 18 p,
Interlineat
automàtic,
color  
vermell

Text:
Tipografia 
Lucida Sans, 
24 p,  
Interlineat
automàtic

Punts de 
text
Tipografia:
Lucida Sans, 
18 p,
Interlineat
automàtic



04 
Aplicacions
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4.1 Cartells

Mostra reducció al 50 %

Cartell A3
(Verure punt 02 Harmonitzacions d’aquest manual)

04 Aplicacions

Amb el suport de
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4.2 Cartells

Mostra reducció al 50 %

Cartell A3
(Verure punt 02 Harmonitzacions d’aquest manual)

04 Aplicacions

Patrocinadors Amb el suport de
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4.3 Fullets

Mostra reducció al 70 %

Tríptics
(Verure punt 02 Harmonitzacions d’aquest manual)

Tríptic 250x120 mm

Tríptic 150x150 mm

04 Aplicacions

www.feec.cat
Rambla 41, pral. 08002 Barcelona. T 934 120 777. F 934 126 353

contraportada

contraportada portada

portada

La Federació d’Entitats Excursionistes 
de Catalunya (feec), també anomenada 
Federació Catalana d’Alpinisme i Escalada, 
agrupa les entitats i clubs excursionistes 
de Catalunya, els seus socis i federats.

L’excursionisme és la modalitat esportiva 
pròpia de la feec que aplega tot el conjunt 
de disciplines i pràctiques esportives que 
es desenvolupen en el medi natural i la 
muntanya.

La feec té com a finalitat la promoció 
de l’excursionisme des de tots els seus 
vessants: competitiu, cultural, social, 
associatiu, formatiu o de lleure.

Segueix la feec a

www.feec.cat

Membre de

Patrocinadors

Amb el suport de

Què és LA FEEC

Rambla 41, pral. 08002 Barcelona. T 934 120 777. F 934 126 353 
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Amb el suport de
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4.4 Opis

Mostra reducció al 8 %

Opi 120x176 cm
(Verure punt 02 Harmonitzacions d’aquest manual)

04 Aplicacions

Amb el suport de
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4.5 Banderoles

Mostra reducció al 10 %

Banderola farola 100x150 cm
(Verure punt 02 Harmonitzacions d’aquest manual)

04 Aplicacions
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4.6 Banderola de competicions

Mostra reducció al 10 %

Exemples opi 100x150 cm

A

B

04 Aplicacions

Federació 
d’Entitats 

Excursionistes 
de Catalunya Federació Catalana 

d’alpinisme



Normativa gràfica 40

4.7 Arc de competicions

Mostra reducció al 10 %

04 Aplicacions

A

B
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Exemple photocall 300x200 cm

4.8 Photocall

Mostra reducció al 5 %

Membre de

Patrocinadors

Amb el suport de

04 Aplicacions
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Exemples tancament videos de la FEEC

04 Aplicacions4.9 Vídeo

Amb el suport de
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04 Aplicacions4.10 Newsletter

Mostra reducció al 70 %

Titular
Subtitular et hiliti ne ea num dolento eum iur?

Ipidel et volupicid eos aborrovitius illic te verum dunt aut ides et dolessuntia conseni 
scilis dolupti onsequi aut aciatem quatio excerspit offictae volupta que volupic aecum-
que num et fuga. Nem eum dem. Nem fugiae ea consed que aut landusam, intum est, 
odictatium qui sequi dolorest rehenecusci sanis acea autenit rehendam rest, simint 
eatus ium, temperem eosa quia dernatiberum voloreped quae cus ilis doluptissit pos 
autaqua eptiber itatinu lpariam everion natione coreserumqui rempore ssitatur.

Titular
Subtitular et hiliti ne ea num dolento eum iur?

Ipidel et volupicid eos aborrovitius illic te verum dunt aut ides et dolessuntia conseni 
scilis dolupti onsequi aut aciatem quatio excerspit offictae volupta que volupic aecum-
que num et fuga. Nem eum dem. Nem fugiae ea consed que aut landusam, intum est, 
odictatium qui sequi dolorest rehenecusci sanis acea autenit rehendam rest, simint 
eatus ium, temperem eosa quia dernatiberum voloreped quae cus ilis doluptissit pos 
autaqua eptiber itatinu lpariam everion natione coreserumqui rempore ssitatur.

Exemples newsletter

Amb el suport de
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04 Aplicacions4.11 Estands

Exemples estands

xx
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04 Aplicacions4.12 Samarretes

Mostra reducció al 70 %

Exemples samarretes corporatives


