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ANUNCIS OFICIALS
Convocatòria de
l’assemblea ordinària de la
Federació Catalana de Pitch
& Putt

Foto: Premsa i Comunicació / Diputació de Barcelona

Experiències de col·laboració
publicoprivada en esports
❖ Diversos electes i responsables
municipals d'esports de la demarcació van assistir dilluns a la taula rodona ‘Col•laboració publicoprivada
en esdeveniments esportius’, organitzada per Esports de la Diputació
de Barcelona en el marc de l'Open
Banc Sabadell. El diputat, Josep Salom, va recordar que “molts esdeveniments esportius no serien possibles sense la col•laboració publicoprivada i sense l'acord entre administracions”.

Els assistents a la taula rodona van
escoltar els testimonis del president
de l'Associació de Bàsquet Sant Julià
de Vilatorta, Miquel Sans, del regidor
d'Esports de l'Ajuntament de Granollers, Jordi Romea, i del director general d'Asics Espanya, Xavier Escales. El
diputat Salom va explicar que la Diputació, des del Catàleg de Serveis 2016,
ofereix als municipis la ‘Guia pràctica
de patrocini esportiu local’ i l'eina
‘Aprofitament Turístic dels Esdeveniments Esportius’.

HÍPICA

La Junta Directiva de la Federació
Catalana de Pitch & Putt convoca
l’Assemblea Ordinària que es
celebrarà el proper dia 25 de maig de
2016 al carrer de la Diputació, nº 274,
principal A, de Barcelona, a les 15:30
hores en primera convocatòria i a les
16:00 hores en segona. L’ordre del dia
és el següent:
1è.- Lectura de l’acta de l’Assemblea
General Ordinària del 16 de desembre
de 2015.
2n.- Aprovar, si s’escau, l’informe o
memòria de les activitats de l’exercici
vençut.
3er.- Aprovar, si s’escau, la liquidació
de l’exercici econòmic vençut amb el
tancament del balanç i compte de
resultats
4rt.- Aprovació, si s’escau, de la
gestió de la Junta durant l’exercici
2015.
5è.- Informació del nomenament per
part de la Junta Directiva del Comitè
de Competició i Disciplina Esportiva i
del Comitè d’Apelació.
6è.- Nomenament d’interventors per
l’aprovació de l’acta de l’Assemblea.
La informació sobre les matèries
objecte de l’Assemblea estarà a
disposició dels seus membres, a la
seu de la F.C.P.P. des de la
convocatòria de l’Assemblea.

Convocatòria d’assemblea
general ordinària de la
Federació Catalana
d’Esquaix i Raquetbol

Finals del campionat
de Catalunya de mà
per parelles
❖ Diumenge es van disputar al Club
Pelotari Santa Coloma les Finals del
Campionat de Catalunya de mà per
parelles 2016, on el públic assistent
va poder gaudir d’un bon espectacle
‘pelotazale’.
La parella del Club Pelotari Santa
Coloma, formada per Jose Luis Abad
“Tabiques” i Lázaro Ariño, es va proclamar campiona de tercera categoria en vèncer a Contel II i Pau Való
de la Casa de los Navarros per 22-17.
A segona categoria, Andreu Caballé i Oscar Sanz V, del Club Natació
Barcelona es van proclamar campions en vèncer per 22-19 a la dupla
del Club Natació Terrassa formada
per Julen Armendariz i Jose Felix
Gomez “Ávila”.
I en la gran final de 1a Categoria,

la parella formada per Jose Lozano i Alberto Ayuso, del Club Pelotari Santa Coloma, es van proclamar campions en vèncer a la
dupla formada per Cámara IV i
Juan Asensio de la Casa de los
Navarros. Amb resultat d’empat
a 11 es va donar per finalitzat el
partit com a conseqüència de la
lesió de Juan Asensio, resultant
guanyadora la dupla de Santa
Coloma per 22-11.
D’altra banda, aquest proper
cap de setmana, tindrà lloc al
Frontó de la Casa de los Navarros, el I Torneig de Pilota Mà Femení de Barcelona, organitzat
per Manista BCN, amb la col•laboració de la Federació Catalana
de Pilota.

Més de 100 sortides a pista en
el CST1 * de Can Caldes
Espectacular participació el diumenge a Can Caldes per
prendre part en el CST1 * puntuable per la Copa Catalana
❖ Eduardo Via-Dufresne amb Zennie
va ser el guanyador de la prova gran a
una alçada de 1,30 m, seguit d’Oriol
Pradells amb Cordin i Maria Xercavins
amb Karioka-SP. A la prova d'1,20 m
Eduardo Via-Dufresne repetia triomf,
seguit de Pol Chicote amb Liason de
Normandie i Maria Xercavins amb
Quietude du Fraigneau. A la prova
d'1,10 m, el millor crono va ser per a
Janina Rovira amb Am Eloise, seguida
de Laia Solsona amb Moai i Justine
Huchin amb L'Acrobate du Bois. A la
prova d'1 m, Maria Espinosa amb Lord
Fontaine de Champion va ser la guanyadora, seguida de Marta Fradera

amb Just Try i Laia Solsona amb Moai.
Guillermo Justícia amb Forest d'Estel va realitzar un recorregut molt ràpid i sense falta a la prova de 0,90 m
que li va valer la primera posició, seguit de Carolina Alcaraz amb Ice i Rocio Alvarez amb Golden. Onze recorreguts sense falta a la prova de 0,80 m,
on els millors temps van ser per a Arnau Torres amb Juliana du Bibal, Cristina Tarragó amb Madame Butterfly i
Elsa Oriola amb Danonino. Per últim,
Paula Motlles, Mariona Garcia i Sol
Alorda van realitzar els seus recorreguts sense falta i en el temps a la prova de 0,60 m.

El Sr. Joan Casahuga Closa com a
President de la Federació Catalana
d’Esquaix i Raquetbol, té el plaer de
convocar-lo a la reunió d’Assemblea
General Ordinària d’aquesta
Federació que tindrà lloc el dia 20 de
Maig de 2016 a les 16:00 hores en
primera convocatòria i a les 16:30
hores en segona convocatòria a
l’Assemblea General Ordinària, al
carrer de Masquefa 9, d’Igualada
(Esquaix Igualada), segons el següent:
ORDRE DEL DIA
Informe del President.
Nomenament de dos interventors per
l’aprovació de l’acta de l’assemblea i
nomenament de tres interventorsverificadors de comptes per a
l’exercici 2016.
ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
1. Aprovació, si s’escau, de l’informe o
la memòria de les activitats
realitzades durant l’any 2015.
2. Aprovació, si s’escau, de la
liquidació de l’exercici econòmic de
l’any 2015 amb el tancament del
balanç i compte de resultats, i
aprovació, si s’escau, del pressupost
de l’exercici 2016.
3. Aprovació si s’escau, el pla general
d’actuació anual, els programes i les
activitats esportives i els seus
objectius del present exercici.
4. Precs i preguntes.
Barcelona, a 15 d´abril de 2016
Joan Casahuga Closa, president

