
luta, bronze, després de cau-
re en semifi nals contra Javier 
Abian i Pablo Abian (Ibiza / 
IES La Orden) i tot i realitzar 
un dels millors partits de la 
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BÀDMINTON

Medalles catalanes en 
el campionat estatal
Gran actuació dels esportis-
tes catalans al Campionat 
d’Espanya Absolut disputat 
a Pontevedra del 10 al 12 de 
maig. 

Al dobles Mixt, Marc Gallar-
do, amb la seva parella Haideé 
Ojeda (IES La Orden), a la gran 
fi nal, no van poder amb els in-
ternacionals Alberto Zalpico i 
Lorena Uslé (Oviedo). 

A l’individual Masculí, 
el Granollerí Carlos Piris va 
realitzar una gran competició 
però a les semifi nals no va 
poder contra Luis Enrique Pe-
ñalver (Pitiús). Tot i realitzar 
un gran partit, el jugador de 
Pitiús i actual 74 del rànquing 
mundial, es va emportar el 

Punt fi nal a 
la temporada 
benjamí i aleví  

JUDO

i Esportista i després de la 
disputa de les respectives lli-
gues es va procedir a la fase 
eliminatòria d’on en van aca-
bar sortint els Campions de 
Catalunya.

L’Alcalde de la Llagosta, 
Sr. Oscar Sierra, i el Regidor 
d’Esports, Sr. Jordi Jiménez 
van ser els encarregats de lliu-
rar els premis als medallistes 
i posar punt i fi nal a la mara-
toniana jornada de judo que 
va acollir el municipi vallesà.

Vora 350 judokes van con-
gregar-se dissabte passat a 
la localitat de la Llagosta per 
posar punt i fi nal a la tempo-
rada benjamí i aleví. Després 
d’un curs farcit d’activitats, el 
Campionat de Catalunya per 
aquestes categories de pro-
moció va servir per acomia-
dar l’any.

224 alevins i 118 benja-
mins va ser el nombre total 
de participants que es van 
agrupar en Elit, Competidor 

NOMS PROPIS Marc Gallardo, Carlos Piris i Bernat Amaya

BEISBOL

Convocatòria assemblea general 
ordinària FC Beisbol
De conformitat amb el que disposa l’article 28.1 dels 
Estatuts federatius, per acord de la Junta Directiva, 
celebrada el 18 de març de 2019, es convoca Assemblea 
General Ordinària de la FCBS a celebrar-se el dia 17 
de juny a les 19.00 hores en primera convocatòria i a 
les 19.30 hores en segona, a l’Aula de les Instal•lacions 
Esportives del Club de Beisbol Viladecans, amb el 
següent ordre del dia:

1. Benvinguda i informe del president.
2. Nomenament entre els membres de l’assemblea 
presents, de tres interventors per aprovar, per delegació, 
l’acta juntament amb el president i el secretari.
3. Aprovació, si s’escau, de la memòria de les activitats 
2018
4. Aprovació, si s’escau, de la liquidació de l’exercici 
econòmic vençut amb el tancament del balanç, i compte 
de resultats. 
5. Nomenaments dels verifi cadors dels comptes
6. Aprovació, si s’escau, de l’Avantprojecte de pressupost 
econòmic 2019-2020
7. Aprovar, si s’escau, del calendari esportiu 2019-2020
8. Torn obert de paraules.
S’acorda comunicar-ho en data de 17 de maig de 2019 a 
tots els/les assembleistes així com publicar-ho a la web 
de la F.C.B.S

Notes importants
-Queda obert el termini de presentació de propostes fi ns 
el dia 3 de juny de 2019.
-La representació de cada club està reservada al 
president reglamentari escollit.

‘PITCH & PUTT’

Convocatòria de l’assemblea 
ordinària de la Federació Catalana 
de ‘pitch & putt’
La Junta Directiva de la Federació Catalana de Pitch 
& Putt, en reunió del 15 de maig de 2019, convoca 
l’Assemblea Ordinària que es celebrarà el proper dia 19 
de juny  de 2019 a la seu de la FCPP, carrer Diputació, 
274, pral. A de Barcelona, a les 15:30 hores en primera 
convocatòria i a les 16:00 hores en segona convocatòria.
 
L’ordre del dia és el següent:
 
1r. Lectura de l’acta de l’Assemblea anterior.
2n. Aprovar, si s’escau, l’informe o memòria de les 
activitats de l’exercici vençut 2018.
3er. Aprovar, si s’escau, la liquidació de l’exercici 
econòmic vençut amb el tancament del balanç i compte 
de resultats 2018.
4rt. Aprovació, si s’escau, de la gestió de la Junta durant 
l’exercici 2018.
5è. Aprovació, si escau, del pressupost del 2019.
6è. Aprovació, si escau, del programa anual i del 
calendari esportiu ofi cial del 2019.
7è. Aprovació si escau, de les quotes del 2019.
8è. Nomenament d’interventors per a 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 
FCPP, des de la convocatòria de l’Assemblea.

ANUNCIS OFICIALS

pas a la fi nal per 21-17 i 21-8. 
Al dobles masculí Bernat 

Amaya i Marc Gallardo van 
aconseguir una nova medalla 
nacional a la categoria abso-

MOTOCICLISME

Disputada la 6a 
cursa de trial de 
nens a Ulldecona

Genís Forns ha aconseguit un 
brillant triomf en la categoria 
Aleví+8 Benzina del nivell 
Verd. També en nivell Verd 
però en la categoria Aleví+8 
Elèctriques, la victòria ha si-
gut per a Pol Guillamet. Grau 
Franch i Alex de la Fuenta 
han empatat a 8 punts en la 
categoria Aleví nivell Groc.  
Pel que fa a la categoria dels 
més petits, nivell Taronja Ini-
ciació, Pau Giralt s’ha endut 
el triomf,

La Copa catalana de Trial de 
Nens va celebrar diumenge 
passat la sisena cursa de la 
temporada a Ulldecona. El 
Moto Club Amposta, organit-
zador de la cursa, va acollir 
una trentena de pilots de les 
diferents categories.

Marc Piquer ha guanyat la 
primera cursa de la tempora-
da de la categoria Promo. Pel 
que fa al nivell Blau, categoria 
Base, la victòria ha anat a pa-
rar a mans de Ramon Godino. 

competició van caure per un 
ajustat 16-21 i 19-21.

Al dobles femení, les germa-
nes Blanca i Lara Lucas, van su-
perar a la segona ronda a Mª de 
las Nieves Brao i Mª del Lluch 
Martín (Las Torres / Cartagena) 
per 21-8 i 21-4 i ja a quarts de 
fi nal, van caure de forma molt 
ajustada contra Manuela Diaz i 
Laura Primo (Arjonilla / Pitiús) 
per 20-22 i 20-22.

A l’individual femení, la 
única representant catalana, 
Blanca Lucas va superar Mª 
Puy Iriberri (Estella) per 21-14 
i 21-10 a la primera ronda, però 
va caure a vuitens de fi nal con-
tra Manuela Diaz (Arjonilla) 
per 14-21 i 12-21. 


