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BREUS
ANUNCIS OFICIALS
FEDERACIÓ CATALANA 
DE CICLISME
CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA  
EXTRAORDINÀRIA
De conformitat amb el que disposa 
l’Article 20 dels Estatuts de la FCC, 
i per acord de la Junta Directiva, 
es convoca ASSEMBLEA GENERAL 
EXTRAORDINÀRIA  de la Federació 
Catalana de Ciclisme, a celebrar el 
proper dia 28 d’octubre de 2018, 
dissabte,  a les 10,30 en primera 
convocatòria i a les 11 hores en 
segona convocatòria, a la Sala 
“Narcís Masferrer”, entrada 16 del 
Velòdrom d’Horta – Miquel Poblet 
,  Passeig Vall d’Hebron, 08035 , 
Barcelona. 

ORDRE DEL DIA
1.- Presentació del President. 

Recompte dels membres assem-
bleistes presents *.  Elecció de 
dos interventors per aprovar, per 
delegació, l’Acta  juntament amb 
el President i Secretari, Art. 25 
dels Estatuts de la FCC. 

2.- Presentació i aprovació, si 
s’escau, de la Convocatòria 
d’Eleccions a President i mem-
bres de la Junta Directiva, a ce-
lebrar el dissabte 2 de desembre 
de 2017.

3.- Presentació i aprovació, si escau, 
de la Convocatòria d’Eleccions a 
Delegats Territorials, a celebrar 
el dissabte 2 de desembre de 
2017.

4.- Presentació i aprovació, si 
s’escau, del procediment de les 
eleccions, de les seus electorals, 
del Reglament electoral i del 
Calendari electoral.

5.- Elecció de membres de la Junta 
Electoral 

* La representació de les entitats 
esportives recau en el president,  o 
en el cas d’impossibilitat manifesta 
per exercir la representació, en 
la persona que ocupi la vicepresi-
dència.
 Josep Bochaca Tohà, President 
Barcelona, 29 de setembre de 2017

UFECTV

Properes emissions
-Trofeu Internacional Ciutat de 
Barcelona d’esquaix

-Copa Catalunya de waterpolo 
femenina

-Campionat de Catalunya de bmx 
de ciclisme

-Fase fi nal d’ascens i permanèn-
cia de la lliga cadet femenina de 
voleibol

UFEC

❖Entitats, sindicats i organitzacions 
de la societat civil catalana consti-
tueixen la Taula per la Democràcia. 
L’objectiu és donar una resposta 
unitària, pacífi ca i coordinada en 
defensa de les ins-
titucions catalanes 
i els drets fonamen-
tals davant la vulne-
ració d’aquests drets 
que s’està produint 
els darrers dies. Les 
entitats consideren 
que els problemes 
polítics han de tenir 
una resposta política i no repressi-
va i, per això, insten les institucions 
europees i internacionals a vetllar 
perquè així sigui.

La Taula per la Democràcia s’ha 
presentat aquest dimecres a la te-
rrassa del Museu d’Història de Cata-
lunya i ha comptat amb la presència 

de representants de totes les enti-
tats impulsores i de l’excoordinador 
del Pacte Nacional pel Referèndum 
Joan Ignasi Elena. 

El grup impulsor d’aquesta Taula 
per la Democràcia 
està format per 40 
entitats i organitza-
cions, entre les quals 
hi ha: Associació Ca-
talana d’Universitats 
Públiques (ACUP); 
l’Assemblea Nacional 
Catalana; l’Associació 
d’Escriptors en Llen-

gua Catalana (AELC); Casa Nostra 
Casa Vostra; la CECOT; la Comissió 
de la Dignitat;  Consell Nacional 
de la Joventut de Catalunya; Co-
missions Obreres; Confederació 
d’Associacions Veïnals de Catalunya 
(CONFAVC); Federació d’Assemblees 
de Pares i Mares de Catalunya (FA-

Es constitueix la Taula per la Democràcia

PITCH & PUTT

❖ El 22 i 23 de setembre es va dis-
putar l’11è Campionat de Catalunya 
Matxplay al P&P La Figuerola (Van-
dellós) a la comarca del Baix Camp. 
Hi van participar 64 jugadors dels 
quals 6 tenien plaça directe per 
mèrits esportius. La resta van ha-
ver de jugar una fase prèvia on hi 
van participar 104 jugador/es.  Va 
estar organitzat per la Federació 
Catalana de Pitch and Putt. El mi-
llor jugador de la fase prèvia va ser 
el Abraham Álvarez que va fer 48 
cops.

 Finalment, van jugar la fi nal els 
dos jugadors del P&P Badalona 
Marta Farrés i Carlos Vilardell. Al 
migdia va començar a disputar-se 

la fi nal entre els 2 joves badalonins 
que van demostrar tenir un gran 
nivell de joc. A l’arribar al forat 15 
Vilardell guanyava de 3 forats i Fa-
rrés  va anar recuperant  fi ns que 
a l’arribar al forat 18 la diferència 
era de només  de un forat a favor 
de Carlos Vilardell. Farrés va fer un 
bon cop de sortida però va anar al 
fi nal de green i Vilardell  va deixar 
la bola a la part dreta del green, la 
Marta Farrés no va poder fer el bir-
die que hagués forçat un desempat 
i Vilardell només li va caldre asse-
gurar-se deixar la bola al costat del 
forat  per emportar-se el títol de 
guanyador del Campionat de Cata-
lunya Matxplay 2017. 

Carlos Vilardell, campió de 
Catalunya Matxplay, amb un 2n 
lloc històric per a Marta Farrés

TENNIS DE TAULA

❖ El vilanoví del DKV Borges Vall, 
Marc Duran i la xinesa de l’UCAM 
Cartagena, Wang Zhipei, van ser els 
guanyadors absoluts, del 32 Open 
Internacional de Vic – Gran Premi 
Diputació de Barcelona de Tennis 
de Taula, que va tenir lloc el cap de 
setmana passat a la capital d’Osona. 
En la prova adaptada, el guanyador 
va ser Edgar Mataró (CTT Vilanova).

En la prova absoluta, va destacar 

l’actuació d’Ana García del Girbau 
Vic TT. L’altra semifi nalista va ser 
la jugadora sèrbia de l’Hotel-Museo 
Patria Chica Priego TM, Marija Ga-
lonja.

Les fi nals van comptar amb 
l’assistència, entre d’altres persona-
litats, del diputat adjunt d’Esports 
de la Diputació de Barcelona, Josep 
Salom i de l’alcaldessa de Vic, Anna 
Erra.

Obert Internacional de Vic 
- Gran Premi Diputació de 
Barcelona 

Es tracta d’un espai 
de diàleg format 
per entitats per 

donar una resposta 
unitària en defensa 
de les institucions 

catalanes

PAC); LaFede.cat - Organitzacions 
per la Justícia Global; Òmnium Cul-
tural; PIMEC; Unió de Federacions 

Esportives de Catalunya (UFEC); 
Unió General de Treballadors (UGT); 
Unió de Pagesos i la USOC.


