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BREUS
ANUNCIS OFICIALS
Convocatòria de 
l’Assemblea General Ex-
traordinària de la Federa-
ció d’Entitats Excursionis-
tes de Catalunya

En compliment de l’acord de la Junta 
Directiva de la FEEC del 18 d’octubre 
de 2018, es convoca a totes les enti-
tats federades a l’Assemblea General 
Extraordinària. Aquesta tindrà lloc a 
la sala d’actes de la Diputació de Llei-
da (Segrià), Carrer del Carme, 26, el 
dissabte 24 de novembre, a les 9:30 
hores en primera convocatòria, i a les 
10:00 hores en segona, organitzada 
pel Centre Excursionista de Lleida.

Ordre del dia

Obertura de l’Assemblea a càrrec del 
president de la FEEC.
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.
Designació de tres representants 
de les entitats per aprovar l’acta de 
l’Assemblea per delegació.
Ratifi cació, si s’escau, de noves enti-
tats i notifi cació de les baixes.
Ratifi cació, si s’escau, de càrrecs de la 
Junta Directiva.
Ratifi cació, si s’escau, dels regla-
ments i normatives dels òrgans 
tècnics.
Informe de Presidència i de les àrees 
de la Junta Directiva.
Aprovació del pla general d’actuació 
anual i el calendari esportiu ofi cial.
a) Exposició i aprovació, si s’escau, 
del pressupost per a l’exercici 2019 i 
de la corresponent quota federativa 
ordinària.
b) Informació de les llicències federa-
tives i aprovació del seu preu.
Resolució de les propostes de la Junta 
Directiva i del Consell General.
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.

Convocatòria de 
l’Assemblea General 
Extraordinària de modi-
fi cació d’estatuts de la 
Federació d’Entitats Excur-
sionistes de Catalunya

En compliment de l’acord de la Junta 
Directiva de la FEEC del 18 d’octubre 
de 2018, es convoca a totes les 
entitats fe derades a l’Assemblea 
General Extraordinària de modifi cació 
d’estatuts. Aquesta tindrà lloc a la 
sala d’actes de la Diputació de Lleida 
(Segrià), Carrer del Carme, 26, el 
dissabte 24 de novembre, un cop 
fi nalitzada l’Assemblea General Ex-
traordinària, organitzada pel Centre 
Excursionista de Lleida.

Ordre del dia

Obertura de l’Assemblea a càrrec del 
president de la FEEC.
Relació de les entitats presents amb 
dret a vot i nombre de vots possibles 
en funció dels vots corresponents per 
entitat segons socis declarats.
Designació de tres representants 
de les entitats per aprovar l’acta de 
l’Assemblea per delegació.
Resolució, si s’escau, de la proposta 
de la Junta Directiva per a la modi-
fi cació dels estatuts de la FEEC per 
a la inclusió de l‘edició de mitjans 
informàtics digitals.
Torn obert de paraules.
Jordi Merino i Urbano, president
Barcelona, 18 d’octubre de 2018

UFEC

❖La ILP presentada per les 
federacions esportives vol un 
sector ben organitzat, amb fi -
nançament estable, àgil i ho-
mologable als sistemes espor-
tius de l’entorn

Quan el 2012 la Generali-
tat va anunciar que retallava, 
a meitat d’exercici, el 70% de 
les subvencions comprome-
ses amb les entitats esporti-
ves, moltes van estar a punt del 
col·lapse. Arran d’aquella situa-
ció, la Unió de Federacions Es-
portives de Catalunya (UFEC) 
va començar a analitzar i es-
tudiar què, qui i com es fan les 
coses en els models esportius 
dels països del nostre entorn. 
Objectiu: aconseguir un model 
esportiu que alliberi el sector 
de la dependència permanent 
del govern de torn, amb més 
recursos i  més democràcia i 
efi ciència, ben organitzat i àgil.

La ILP per una nova llei de 
l’Esport presentada al Parla-
ment de Catalunya ha estat 
proposada per totes les federa-
cions esportives i la UFEC amb 
l’objectiu de dotar l’esport ca-
talà d’una estructura sòlida 

per desenvolupar polítiques 
de futur superant les mancan-
ces del sistema actual i ho-
mologant el sector a d’altres 
països d’Europa. D’aquesta 
manera, a través d’aquesta 
llei de l’Esport les federacions 
esportives proposen la uni-
versalització d’hàbits saluda-
bles, la igualtat efectiva en-
tre dones i homes a l’esport, 

Una llei de l’esport que ens acosta a Europa

l’accessibilitat de col·lectius 
vulnerables o la tolerància 
zero amb la violència, entre 
d’altres qüestions.

Finançament estable i 
permanent

La llei intervé a molts ni-
vells i conté quatre punts 
principals. D’una banda, es-

tableix un fi nançament esta-
ble i permanent a través d’un 
fons específi c de l’esport que 
permeti elaborar programes 
i planifi car a mig i llarg ter-
mini. També preveu la crea-
ció d’una entitat paraigua, la 
Unió d’Esports de Catalun-
ya, que agrupa tot el conjunt 
del sector esportiu no gover-
namental: federacions espor-

tives (olímpiques, no olímpi-
ques i paralímpiques), clubs, 
esportistes, consells esportius 
i agents científi cs del sector. 

Com a tercer punt, la ILP 
contempla una pràctica es-
portiva amb seguretat per a 
tothom exigint l’acreditació 
d’una llicència amb cobertura 
de riscos per a la participació 
en pràctica esportiva organit-
zada. Finalment, regula totes 
les entitats a través del Codi 
Civil de Catalunya, com qual-
sevol associació del país, cosa 
que elimina l’intervencionisme 
públic existent.

Respecte a l’autonomia 
de les entitats

Amb tot plegat, el model que 
proposa aquesta ILP, que ga-
ranteix la participació ciutada-
na en la tramitació parlamen-
tària, establirà un mínim comú 
denominador en l’estructura 
de l’associacionisme espor-
tiu, defi nint el model de go-
vernança del sector i alhora 
respectant l’autonomia de les 
entitats esportives.

PÀDEL 

❖ La XXVI edició del Campionat 
de Catalunya Absolut de Pàdel 
Open Plasticband ha coronat a 
Cristina Bala i Nicole Traviesa 
en categoria femenina, i a Enric 
Sanmartí i Gerard Company en 
la masculina, com a campions 
de l’edició 2018 celebrada al 
Reial Club de Polo de Barcelona.

La fi nal femenina ha enfron-
tat a Bala-Traviesa davant de 
Eva Gayoso i Núria Rivas. Les 
guanyadores, que s’han estre-
nat com a campiones en aques-
ta competició, s’han imposat 
per 3-6, 6-3 i 6-2 en la fi nal. Pel 
que fa als homes, la parella San-
martí-Company s’ha adjudicat 
en dos sets la fi nal davant de 
Jordi Joan i David Luque per 6-2 
i 6-3. Sanmartí suma així el seu 
dotzè títol de campió de Cata-

lunya, mentres que Company 
aconsegueix el seu sisè cam-
pionat.

Un cop fi nalitzada les fi nals i 
en l’entrega de trofeus, el pre-
sident de la Federació Catalana 
de Pàdel (FCP), Pere Hernàndez, 
ha destacat l’èxit del torneig 
tan a nivell organitzatiu com de 
participació i ha volgut reconèi-
xer «el bon treball realitzat pels 
agents implicats en el campio-
nat i l’alt nivell de la competició. 
Felicitats a tota la família del pà-
del català». Recordem que en-
guany han participat 608 ju-
gadors i jugadores en les 10 
categories, set d’elles mascu-
lines i tres de femenines, que 
han confi gurat el quadre del 
Campionat de Catalunya Abso-
lut Open Plasticband 2018. 

Coronats els nous campions
Campionat de Catalunya Open Plasticband 2018

‘PITCH AND PUTT’

❖El cap de setmana 20 i 21 
d’octubre es va disputar 14ª 
edició de la Copa Catalunya 
Trofeu Solius al P&P Platja 
d’Aro amb els 8 equips millors 
classifi cats de 1ª divisió de 
l’Interclubs 2018. Els equips 
van ser Xerinola Tennis Mora, 
P&P Badalona, Franciac, Vall-
romanes A, Gualta Grup Escri-

và Interiors, Team Hcp1, Gual-
ta CasaBegur i Gestnowplayers 
Cantera Badalona.

 A la fi nal van arribar el Xe-
rinola Tennis Mora i Gualta 
CasaBegur. Un duel molt ajus-
tat  en tot moment fi ns al punt 
que van acabar empatats i el 
campió es va haver de decidir 
a mort sobtada,  fi nalment el 

Xerinola guanya la copa Catalunya 
títol de campió es va decantar 
cap a l’equip de Sant Andreu 
de Llavaneres, el Xerinola 
Tennis Mora, el recent campió 
de l’Interclubs 2018.

 A la vegada es va jugar 
també la Copa Catalunya de 
2a divisió al Pitch & Putt Fran-
ciac. El guanyador va ser P&P 
Cambrils.

Habilitació dels fedataris i fedatàries al Parlament de Catalunya el juny passat 


