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A/A DELS MEMBRES DE L'ASSEMBLEA GENERAL DE LA FEMECV 
 
Benvolguts amics, 
Benvolgudes amigues, 
 
Us convoquem el pròxim dia 19 de juny de 2021 a l'Assemblea General Ordinària de 
la Federació d’Esports de Muntanya i Escalada de la Comunitat Valenciana, que tindrà 
lloc al Centre Cultural Salvador Miró, avinguda de la Indústria 5, 03440 Ibi, Alacant, a 
les 9.30 hores en primera convocatòria i a les 10 hores en segona convocatòria. 
 
ORDRE DEL DIA  
1. Aprovació, si escau, de l’acta anterior. 
2. Informe del president. 
3. Canvis del comitè de disciplina per substitució. 
4. Aprovació de la Memòria esportiva, els comptes anuals i la liquidació del 

pressupost de l'any 2020.  
5. Consideracions i aprovació, si escau, de les propostes que formulen els/les 

membres de l'Assemblea.  
6. Suggeriments i preguntes. 
 
Les propostes que desitgeu presentar a l'Assemblea heu de fer-nos-les arribar per 
correu electrònic a: gerencia@femecv.com o per fax (965 436 570), fins al dia 15 de 
juny.  
 
NOTA: si voleu la documentació de l'Assemblea en format paper, ho heu de 
comunicar per correu electrònic a gerencia@femecv.com o per telèfon al 963 571 
822/965 439 747, abans del 7 de juny. 

 
Amb motiu de les mesures de seguretat per la covid-19, cal confirmar l’assistència 
abans del 15 de juny, tant per a l’Assemblea, com per al dinar que es farà 
posteriorment, a las 14 hores, al restaurant l’Alfac, carrer de Castelló de la Plana, 27 
d’Ibi.  (Us recordem que no hi poden assistir acompanyants.) 
 
 
 
Espere comptar amb la vostra presència, ja que hi tractarem temes  importants del 
nostre esport; i aprofite l'ocasió per a enviar-vos una cordial salutació.  
 
 
 
 
Carlos Ferrís Gil 
President de la FEMECV 
 
 

Elx, València, 28 de maig de 2021 
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