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La Diputació de Lleida acull durant aquest 
matí l’assemblea general extraordinària de 
la Federació d’Entitats Excursionistes de 

Catalunya (FEEC), organitzada pel Centre Excur-
sionista de Lleida i que compta amb l’assistència 
d’un centenar de representants dels diferents 
centres excursionistes d’arreu de Catalunya. 

El vicepresident segon de la Diputació de Lleida 
i vicepresident del Patronat de Turisme, Gerard 
Sabarich, ha donat la benvinguda als assistents 
en un acte que ha estat acompanyat pel presi-

dent de la FEEC, Jordi Merino i del vicepresident 
del Centre Excursionista de Lleida, Josep Sierra. 

Sabarich ha manifestat la bona col·laboració que 
la Diputació de Lleida, mitjançant el Patronat de 
Turisme, ha mantingut des de sempre amb el 
món excursionista, tant amb la Federació com 
amb els diferents centres que hi ha al territori. 
“La natura, el medi ambient i la sostenibilitat és 
l’ADN de les comarques de Lleida i vosaltres sou 
un dels nostres principals ambaixadors que te-
nim”, ha afirmat Sabarich. En aquest sentit també 
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ha destacat que un dels col·lectius que coneixen 
millor el nostre territori és precisament el vinculat 
amb el món excursionista, perquè “sou els qui el 
trepitgeu de forma permanent; coneixeu els cam-
ins i els senders, els cims, les muntanyes per als 
aficionats a l’alpinisme, les parets per a aquells 
a qui els agrada l’escalada i les coves per als 
amants de l’espeleologia, així com també pels 
qui practiquen les activitats de turisme actiu atès 
que les comarques de Lleida són un referent en 
l’oferta de neu i en esports d’aventura” ha comen-
tat. 

D’altra banda, Sabarich ha explicat que el Patro-
nat de Turisme de la Diputació de Lleida complirà 
l’any vinent 30 anys des de la seva constitució, 
que va tenir lloc precisament en un indret em-
blemàtic del Pirineu lleidatà com ho és l’Estany 
Gento. També ha assenyalat que el Patronat té 
com una de les eines de promoció del territori un 
premi periodístic de premsa, ràdio, televisió i In-
ternet, que pren el nom de la Pica d’Estats, el cim 
més alt de Catalunya, localitzat al Pallars Sobirà.

Finalment ha agraït a l’organització la celebració 
de l’assembla a Lleida i el fet que també les co-
marques del Pirineu i les Terres de Lleida siguin 
precisament l’escenari de moltes de les activitats 
que s’organitzen des de la FEEC, la federació es-
portiva catalana que agrupa les entitats excursio-
nistes de Catalunya i que actualment inclou 425 
clubs que apleguen uns 77.000 socis i més de 
41.000 federats.

Tot seguit ha començat l’assemblea de la FEEC, 
que ha tractat diferents punts de l’ordre del dia, 
entre els quals figura  la modificació dels estatuts 
per a la inclusió de l‘edició de mitjans informàtics 
digitals, l’aprovació del pla general d’actuació 
anual i el calendari esportiu oficial. 

Sr. Gerard Sabarich

S’adjunta 1 tall de veu del vicepresident segon de 
la Diputació de Lleida i vicepresident del Patronat 
de Turisme, Gerard Sabarich, 
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