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BÀSQUET

Cloenda del PDP i Tecnifi cació 
amb la tradicional trobada fi nal

Organitzada per la  Federa-
ció Catalana de Basquetbol 
(FCBQ)  amb la col·laboració 
de l’Ajuntament de Blanes, 
aquesta Trobada Final ce-
lebrada el passat diumenge 
26 de maig va aplegar més 
d’un miler de nens i nenes 
dels anys  2005, 2006, 2007 i 
2008 d’un programa que té 47 
centres repartits per tot Cata-
lunya i que es porta a terme 
durant tot l’any. En total es 
van disputar 82 partits a les 14 
pistes habilitades en aquesta 
Ciutat Esportiva de Blanes.

Nou campió de la 
lliga catalana 

DARDS 

el CD Baix Camp va 
guanyar per la míni-
ma el seu partit con-
tra el Piritoño CD. 
A les partides indi-
viduals els de Reus 
ja es van situar per 
davant al marcador 
amb un còmode 4-2, 
i ja a les parelles van 
sentenciar el partit 
guanyant el primer 

punt dels tres en joc. La resta 
de punts de les parelles va ser 
per als de Malgrat de Mar per 
la mínima 1-2 i 1-2, deixant un 
marcador fi nal de 5-4.  Amb 
aquest resultat el CD Baix 
Camp es proclamar campió 
de la Lliga Catalana i suma el 
seu primer títol.

El Club Dards Baix Camp ha 
guanyat 5-4 al Piritoño CD 
de Malgrat de Mar en el partit 
corresponent a la 13a jorna-
da de la Divisió d’Honor de la 
Lliga Catalana de dards de la 
Federació Catalana de Dards.

A una jornada per acabar 
la màxima competició regular, 

ÈXIT 82 partits en 14 pistes a la Ciutat Esportiva de Blanes 

FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL SALA
Convocatòria assemblea general 
ordinària
Conforme el que disposa l’article 18 dels Estatuts de la 
Federació, es convoca Assemblea General Ordinària 
pel proper 21 de juny de 2019, a les 18,00 h. en primera 
convocatòria i a les 18:30 h. en segona convocatòria, 
a la seu de la Federació Catalana de Futbol Sala, Rbla. 
Guipúscoa, 23-25, 5è D, de Barcelona, d’acord amb el 
següent:

ORDRE DEL DIA
1- Informe del President de la Federació Catalana de 
Futbol Sala.

2- Nomenament de dos interventors entre els membres 
assistents de l’Assemblea que, si s’escau, aprovaran 
i signaran l’acta, conjuntament amb el President i el 
Secretari de la Federació.

3- Presentació i aprovació, si s’escau, de la memòria 
d’activitats corresponent a la temporada2018- 2019.

4- Presentació i aprovació, si s’escau, dels comptes anuals 
de l’exercici 2018 i del pressupost del 2019.

5- Fixació del preu de les llicències, quotes, mutualitat, i 
altres taxes federatives per a la temporada 2019 – 2020.

6- Presentació i aprovació, si s’escau, de la modifi cació de 
la Normativa de Competició de la Federació Catalana de 
Futbol Sala.

7- Presentació i aprovació, si s’escau, de la modifi cació 
del Reglament Disciplinari de la Federació Catalana de 
Futbol Sala.

8- Torn obert de paraules.

La informació sobre les matèries objecte de l’Assemblea 
són a disposició dels seus membres a la seu de la 
Federació.

DANI VIVES I VIOLA PRESIDENT DE LA FEDERACIÓ 
CATALANA DE FUTBOL SALA
Barcelona, 21 de maig de 2018

FEDERACIÓ CATALANA DE HOCKEY

Assemblea general ordinària
Conforme el que disposa l’article 25 dels Estatuts de la 
Federació, es convoca Assemblea General Ordinària 
pel proper 25 de juny de 2019, a les 18,00 h., en primera 
convocatòria i a les 18:30 h., en segona convocatòria, a la 
seu de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, 
Rambla Catalunya, 81 pral (08008 Barcelona), d’acord 
amb el següent:

ORDRE DEL DIA
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea 
anterior.

2. Informe del President i aprovació de la memòria 
d’activitats de la temporada.

3. Aprovació dels comptes anuals i de la liquidació del 
pressupost de l’exercici 2018.

4. Aprovació del pressupost per l’exercici econòmic de 
l’any 2019.

5. Nomenament d’auditors dels comptes anuals de 
l’exercici 2019.

6. Revisió de tarifes d’inscripció, quotes i llicències.

7. Aprovació del calendari de competicions per a la 
temporada 2019-2020.

8. Informe del Col·legi Català d’Àrbitres de la temporada 
2018-2019.

9. Propostes que formuli la Junta Directiva de la Federació 
Catalana de Hockey.

10. Propostes que formulin els membres de l’Assemblea.

11. Designació dels interventors per signar l’acta de 
l’Assemblea.

12. Torn obert de paraules.

XAVIER ADELL i SALVATELLA PRESIDENT FCH
Barcelona, 23 de maig de 2019

ANUNCIS OFICIALS

La Trobada Final també 
va comptar amb altres acti-
vitats  interessants com  dues 
xerrades dirigides als pares i 
mares dels jugadors i jugado-
res d’aquests programes. Totes 
dues a càrrec d’Òscar de Pau-
la  sota el títol de  “Al bàsquet, 
com a casa, millor offl  ine...”  i 
sobre l’addicció i mal ús de les 
noves tecnologies. Una visió 
pedagògica per ajudar a ges-
tionar les Xarxes Socials.

La segona d’aquestes activi-
tats va ser la Cistella Solidària 
del PDP i Tecnifi cació.  Per 

aquest motiu, es van col·locar 
a l’entrada de la Ciutat Espor-
tiva Blanes dues cistelles en les 

que, tothom qui volia, podia 
llençar. A canvi, es deixava una 

PARALÍTICS CEREBRALS

L’AE Badalonès guanya 
el campionat de 
Catalunya de futbol 7

Campionat de Catalunya, el 
dissabte a Calella, es van re-
partir els trofeus de la 1a Lliga 
Catalana de Futbol 7, guanya-
da pel Disport FC. 

D’altra banda, el seleccio-
nador Ramon del Pino ha de-
fi nit els 12 jugadors que parti-
ciparan en la concentració i el 
Trofeu Internacional Ciutat de 
Barcelona (del 6 al 9 de juny al 
Clot la Mel, Barcelona), 

Els dimonis, amb dianes 
d’Aketza i Jose, van donar el 
tomb al gol inicial d’Ismael 
Grau, aconseguit quan només 
s’havien jugat 3 segons de par-
tit, i es van acabar imposant al 
Disport FC (1-2), campió en les 
dues darreres edicions de la 
competició. L’Adiam va com-
pletar el podi i l’EF Viladevalls 
va acabar en quarta posició.

Durant la celebració del 

donació totalment voluntària. 
Tota la recaptació anava des-
tinada íntegrament a Pulseras 
Candela. Pulseras Candela 
són l’esforç de moltes famílies 
i amics amb un objectiu comú, 
la investigació del càncer in-
fantil.

En aquesta tercera i darre-
ra trobada de la temporada, la 
fi nal, els jugadors i jugadores 
van poder continuar desenvo-
lupant el treball realitzat a cada 
centre amb la disputa de dife-
rents partits entre els diversos 
centres.

Blanes,
l’última cita 

del Programa 
de Detecció i 

Perfeccionament i 
Tecnificació


