
de l’Open Catalunya per segona 
vegada consecutiva.

El campió de la classifi cació 
sènior va ser l’Amador Rodrí-
guez i la guanyadora femenina 
va ser la jugadora local Mª En-
carnación Robledo.
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‘PITCH & PUTT’ 

Oriol Mas, campió de la XV edició 
de l’Open Internacional Catalunya
El cap de setmana passat es va 
jugar la XV edició de l’Open In-
ternacional Catalunya al Golf 
Lloret Pitch & Putt de Lloret de 
Mar amb 144 participants de di-
ferents nacionalitats; irlandes-
os, holandesos, andorrans, ga-
llecs, noruecs, britànics, bascos, 
francesos, suïssos i catalans.

El millor resultat dels pri-
mers 18 forats el van fer els ca-
talans Daniel Gimenez i Amador 
Rodríguez amb 5 cops sota par, 
Rodríguez va ser el millor sènior 
i la Mª Àngels Taulats, va fi rmar 
la millor targeta femenina amb 
56 cops. El millor resultat de la 
segona volta va ser el de l’Oriol 
Mas que va fer una espectacular 
targeta de 10 cops sota par, seguit 
del Joel Girbau amb 3 cops més, 
els gallecs Jorge Rodríguez i Ma-
nuel Santiago van ser els millors 
sèniors dels segons 18 forats i de 
la taula de les fèmines la millor va 
ser l’irlandesa Mary Murray amb 
1 cops sobre par. Pel que fa a la 
classifi cació general un cop ju-
gats els primers 36 forats el líder 

Cinquena jornada 
dels circuits 
individuals

BITLLES CATALANES

(Olius), són líders de les catego-
ries infantil, alevina i benjamina 
respectivament.

En homes, els jugadors del 
C.B. Olius dominen totes les 
classifi cacions: Koen Balcaen 
és el líder de la categoria sènior 
i Pol Viladrich és primer en Sub 
25. En les categories més joves, 
els líders són Abel Viladrich en 
infantil, Bernat Puigpinós en 
alevina i Ramon Vilaseca en ca-
tegoria benjamina.

Excelents puntuacions en la 
5a jornada dels circuits indi-
viduals, on s’han aconseguit 8 
partides perfectes de 90 punts. 

Les millors jugadores en 
les diferents classifi cacions fe-
menines són Milagros Prieto 
(Igualada), en categoria sènior, 
mentre que en categoria sub 
25 és Abril Asensio (Ponts), 
qui encapçala la classifi cació. 
Carla Muntada (Olius), Lai Riu 
(Fartucs Bitlles), i Noa Viladrich 

FEEC

Convocatòria d’Assemblea General 
Ordinària de la Federació d’Entitats 
Excursionistes de Catalunya
En compliment de l’acord de la Junta Directiva de la FEEC 
del 21 d’abril de 2022, es convoca a totes les entitats fe-
derades a l’Assemblea General Ordinària. Aquesta tindrà 
lloc al Saló d’Actes de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Ta-
rragona, carrer Enric d’Ossó número 1 de Tarragona, el 
dissabte 28 de maig, a les 9:30 hores en primera convo-
catòria, i a les 10 hores en segona, organitzada pel Centre 
Excursionista Tarragona.

O R D R E   D E L   D I A

1. Obertura de l’Assemblea a càrrec del president de la FEEC.
2. Relació de les entitats presents amb dret a vot i nombre de vots 
possibles en funció dels vots corresponents per entitat segons els 
socis declarats.
3. Designació de tres representants de les entitats per aprovar l’acta 
de l’Assemblea per delegació.
4. Ratifi cació, si s’escau, de noves entitats i notifi cació de les baixes.
5. Ratifi cació, si s’escau, de càrrecs de la Junta Directiva.
6. Ratifi cació, si escau, dels reglaments i normatives dels òrgans 
tècnics
7. Aprovació de l’informe o memòria de les activitats de l’exercici 
vençut
8. Aprovació dels comptes anuals de l’exercici econòmic del 2021 
i de l’estat de comptes a 31 de desembre
9. Resolució de les propostes de la Junta Directiva i del Consell 
General.
10. Resolució de les propostes de les entitats presentades en els 
terminis i les condicions de l’Article 52 dels Estatuts de la FEEC 
i l’Article 60 h) del Decret 58/2010, de 4 de maig de les entitats 
esportives catalanes.
10. Torn obert de paraules.

Jordi Merino i Urbano
PRESIDENT

Barcelona, 28 d’abril de 2022

FEDERACIÓ AÈRIA CATALANA

Convocatòria d’Assemblea General 
Ordinària 2022
El Sr.  Alfred Sánchez Chacón,  com  a President  de  la  Fe-
deració  Aèria  Catalana, mitjançant l’acord adoptat per la 
Junta Directiva, té el plaer de convocar-lo, de conformitat 
amb l’art. 59 dels estatuts de la Federació Aèria Catalana, a 
l’Assemblea General Ordinària d’aquesta Federació, que 
tindrà lloc el dia 26 de maig a les 18:00 hores en primera 
convocatòria i a les 18:30 hores en segona convocatòria, 
a la sala Fòrum B de l’Hotel Ciutat de Martorell, ubicat a 
l’Av. Pau Claris s/n. Martorell, amb el següent:

O R D R E   D E L   D I A

1. Informe del President.
2. Nomenament de dos interventors entre els membres assistents 
de l’Assemblea que, si s’escau, aprovaran i signaran l’acta, conjun-
tament amb el President i el Secretari de la Federació.
3. Aprovació de l’Estat de comptes. Liquidació de l’exercici econò-
mic 2021, amb el tancament de balanç i el compte de resultats.
4. Aprovació del pressupost econòmic per a l’exercici 2022.
5. Aprovació de la quota federativa i de les quotes de les Llicències 
2022.
6. Aprovació de la memòria de les activitats del 2021.
7. Aprovació del Calendari Esportiu Ofi cial 2021-2022 (octubre – 
octubre)
8. Aprovació Reglament de Parapent
9. Propostes presentades per assembleistes en temps i forma.
10. Torn obert de paraules. 

Alfred Sánchez Chacón
PRESIDENT

Barcelona, a 25 d’abril de 2022

ANUNCIS OFICIALS

era Mas amb 94 cops. Amador 
Rodríguez liderava la classifi -
cació sènior amb 104 cops i la 
Marta Cucurull la líder femenina 
amb 117 cops acumulats.

Encara faltaven per jugar els 
últims 18 forats, Mas duia una 

avantatge de 7 cops sobre els 
seus perseguidors, però encara 
no hi havia res decidit per que el 
nivell de joc era altíssim. L’Oriol 
Mas, vigent campió de l’Open de 
Catalunya del 2021, no va fallar i 
es va tornar a  proclamar Campió 

MOTONÀUTICA

Arrenca el campionat 
de Catalunya de 
motos aquàtiques

la seva banda, el campió 2021 de 
la categoria GP3, Lucas Oliver, 
no participarà a aquesta cursa 
i tot resta obert per a la classe 
GP1, a la que poden participar 
les motos més preparades me-
cànicament.

El campionat de Catalunya 
és el degà de la moto aquàtica 
espanyola, ja que es disputa 
des de l’any 1990, un any abans 
que es disputés la primera cur-
sa del Campionat d’Espanya.

Aquest dissabte començarà 
el Campionat de Catalunya 
de Motos Aquàtiques 2022, 
modalitat de circuit, al Canal 
Olímpic de Castelldefels, sota 
l’organització de la Federació 
Catalana de Motonàutica. 

La temporada comença sen-
se favorits a cap de les categories. 
Tota vegada que el guanyador de 
la classe F4 de l’any 2021, Lluís 
Montalà, ha de canviar regla-
mentàriament de categoria. Per 
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