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La Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) convoca eleccions a Representant 

Territorial de les vegueries: 

- Regió 1a: Baix Llobregat.  

- Regió 8a: Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segarra, Segrià i Urgell. 

- Regió 9a: Alta Ribagorça, Alt Urgell, Pallars Jussà, Pallars Sobirà i Val d'Aran. 
 

segons estableix el Reglament de les Divisions Territorials i tal com es va acordar a la reunió de 

Consell del passat dia 30 de setembre de 2022. 

 
1. El calendari electoral serà el següent: 

 

a. Presentació i validació de les candidatures que s’inicia l’endemà de la data de la present 

convocatòria. 
 

b. El termini de presentació de candidatures es tancarà el dimarts 22 de novembre. 
 

    Cal presentar a la FEEC els fulls 2 i 3 annexos al Reglament de Vegueries que podeu 

trobar a l’apartat de Divisions Territorials - Reglament i Annexos de les divisions 

territorials de la pàgina web de la FEEC i  fotocòpia dels DNI. 
 

c. L’Assemblea de votacions es realitzarà: 
 

Regió 1a - Baix Llobregat 

Data: Dimecres 23 de novembre de 2022  

Lloc i hora: es comunicarà aviat 
 

Regió 8a 

Data: Dijous 24 de novembre de 2022  

Lloc i hora: es comunicarà aviat 
 

Regió 9a  

Data: Dijous 24 de novembre de 2022  

Lloc i hora: es comunicarà aviat 
 

2. La composició de la mesa de seguiment, com indica el Reglament, es constituirà el mateix 

dia de les eleccions (assemblea de votacions) amb dues entitats interventores de la mateixa 

Vegueria i un membre de la Junta Directiva de la FEEC, que farà de president/a. 

 
ADDENDA: El vot el podran exercir els presidents de les entitats convocades, el vicepresident o persona delegada que 

adjunti el document corresponent de delegació de vot (annex 1) que podeu trobar a l’apartat de Divisions Territorials - 

Reglament  i Annexos de les divisions territorials de la pàgina web de la FEEC, conjuntament amb una fotocòpia del DNI. 

 

 
 
 
 
 
Jordi Merino i Urbano 

President 
 

Barcelona, a 4 d’octubre de 2022 

https://www.feec.cat/qui-som/vegueries/
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