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– Aquesta temporada s’havia 
disputat la 1a jornada de la 
“Liga Nacional” de boccia 
BC4 on vas guanyar amb au-
toritat. Quins eren els prin-
cipals objectius per aquesta 
temporada que, de moment, 
s’ha hagut de suspendre?
- Aquest any ha començat 
força bé. Com cada any, en 
aquest esport, es modifiquen 
moltes coses, nosaltres tam-
bé hem de canviar, i respecte 
l’any passat he canviat dife-
rents coses, tant a nivell ma-
terial com a nivell mental per 
seguir millorant.
– Quin nivell té la boccia a 
Espanya en comparació a la 
resta d’Europa?

ESPORT ADAPTAT

“El nivell de la Boccia a 
Espanya és bastant alt”
Nascut a Moldàvia, Vasile 
Agache va emigrar a Cata-
lunya l’any 2000. Tot va can-
viar el 2004 quan va patir 
un accident que el va deixar 
tetraplègic. Un any més tard, 
gràcies a Miguel Chalet, des-
cobreix l’esport de la boccia, 
un esport que transforma 
per complet a Vasile Agache 
i que li fa recuperar la il·lusió. 
El 2007 ja forma part de la 
Selecció Catalana i guanya 
el Campionat de Catalunya. 
Del 2010 al 2015 guanya tots 
els Campionats d’Espanya, 
actualment també és el cam-
pió i el seu gran repte es jugar 
al nivell dels millors jugadors 
europeus i del món en els 

Campionats Internacionals 
que disputa. En aquesta en-
trevista descobrim una mica 
més a Vasile Agache.
– Vasile, la pandèmia del CO-
VID-19 ens ha sorprès a tots 
enmig de la temporada es-
portiva i hem d’estar confinats 
tots a casa, primer de tot, com 
et trobes? Com portes aquest 
confinament? I també quines 
rutines esportives pots realit-
zar a casa per ajudar-te una 
vegada torni la temporada?
− L’aparició de virus ho ha 
parat tot, i ara faig molts exer-
cicis físics per estar en forma, 
i quan es torni a la nova nor-
malitat hem de començar de 
nou amb molt d’entrenament.

- El nivell de la Boccia a Espan-
ya és, actualment, bastant alt, 
no com any passat ja que s’ha 
canviat l’entrenador princi-
pal i seleccionador i crec que 
es canviarà, per molt millor. 
També estan apareixent juga-
dors joves que prometen un 
gran futur per a la boccia.
– Ja per finalitzar, com és 
Vasile Agache més enllà de 
l’esport, que t’agrada fer 
en els teus moments d’oci i 
quins hobbies tens?
- Quan no tenim campionats i 
entrenaments m’agrada estar 
amb la meva família m’agrada 
llegir moltes històries verita-
bles i m’agraden les pel·lícules 
molt bones.

ENTREVISTA AMB VASILE AGACHE (boccia)

FEDERACIÓ CATALANA D’HOQUEI

Assemblea general ordinària
Conforme el que disposa l’article 25 dels Estatuts, la 
junta directiva de la Federació Catalana de Hockey 
convoca l’Assemblea General Ordinària telemàtica 
pel proper 7 de juliol  de 2020, a les 18,00h en primera 
convocatòria i a les 18:30h en segona per tal de tractar 
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 2019.

4. Aprovació del pressupost per l’exercici econòmic de 
l’any 2020.

5. Nomenament d’auditors dels comptes anuals de 
l’exercici 2020.

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

7. Aprovació del calendari de competicions per a la 
temporada 2020-2021.

8. Informe del Col•legi Català d’Àrbitres de la 
temporada 2019-2020.

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, 7 de juny de 2020

FEDERACIÓ CATALANA DE DARDS

Assemblea general ordinària
Es  celebrarà  el  proper  dia 5 de  juliol  de 2020 a les 10 
hores.

La reunió es celebrarà de forma telemàtica, amb accés 
a través de l’enllaç que farem arribar als presidents 
properament, amb el següent:

ORDRE DEL DIA:

1. Informe del President.

2. Ratifi cació del nou membre de la Junta Directiva.

3. Aprovació de l’Acta de l’Assemblea anterior.

4. Aprovació, si escau, de la Memòria d’Activitats 2019.

5. Aprovació,  si  escau,  de  la  liquidació  de l’exercici  
vençut  amb  tancament  de  balanç  i compte de 
resultats.

6. Ratifi cació del pressupost del exercici econòmic 
2020.

7.Designació de 3 verifi cadors de comptes i de 2 
interventors per l’aprovació de l’acta.

8.Finalització  de  la  temporada  2019-20.

9.Precs i preguntes.

Barcelona, 30 de maig de 2020

ANUNCIS OFICIALS


