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ANUNCI OFICIAL
FEDERACIÓ
CATALANA DE
DARDS

CONVOCATÒRIA
ASSEMBLEA
GENERAL
ORDINÀRIA
D’acord amb el que disposen
els Estatuts, us convoquem
a la ASSEMBLEA GENERAL
ORDINÀRIA DE LA
FEDERACIÓ CATALANA
DE DARDS (FCD) que es
celebrarà el proper dia 20 de
juny de 2021 a les 10 hores de
forma telemàtica.
La reunió es durà a terme amb
el següent ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació de l’Acta de
l’Assemblea anterior.
2. Informe del president.
3. Aprovació, si escau, de la
Memòria d’Activitats de la FCD
de l’exercici anterior.
4. Aprovació, si escau, de
la liquidació de l’exercici
econòmic vençut amb el
tancament de balanç i compte
de resultats.
5. Ratificació del pressupost
del exercici econòmic de
l’exercici següent, el 2021. En
aquest apartat, les demandes
d’aclariment hauran de ser
presentades per escrit amb
vuit dies d’antelació a la data
de l’assemblea.
6. Acord, si s’escau, del pla
general d’actuació anual,
d’acords de funcionament
intern, dels programes
d’activitats i els objectius
corresponents a l’any 2021-22.
7. Designació de 3 verificadors
de comptes (segons normativa
vigent) i designació de 2
interventors per l’aprovació
de l’acta.
8. Acordar, si s’escau, convocar
eleccions a la Presidència i
Junta Directiva de la FC Dards.
9. Aprovació, del Reglament i
Calendari Electoral, i elecció
dels 3 membres titulars i 3
membres suplents de la Junta
Electoral.
10.Resolució, en el seu cas,
de les propostes que almenys
el 10% del clubs afiliats hagin
presentat en el registre de la
FCD per escrit en els deu dies
naturals posteriors a la
convocatòria de l’Assemblea.
11.Competició FCD 2021-22.
12.Precs i preguntes.
D’acord amb la legislació
vigent, la documentació
objecte d’aquesta Assemblea
estarà a disposició dels
assembleistes, per la seva
consulta, quinze dies (15 dies)
abans de l’acte.
Barcelona, a 4 de maig de 2021
Federació Catalana de Dards
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Castelldefels RUC i RC Sitges,
finalistes de la DHC Vueling
La Divisió d’Honor Catalana
Vueling té finalistes, i són vells
coneguts. El Castelldefels RUC
i el RC Sitges van ser els grans
triomfadors de la tarda de dissabte al Baldiri Aleu i reeditaran la final de la temporada
2016/17.
El primer vencedor de les
semifinals disputades a Sant
Boi de Llobregat va ser el Castelldefels, que va derrotar el
Químic en un partit boig de
molta puntuació davant el
Químic. Els arlequinats van
endur-se la victòria per 33 a 40
tot i que era el conjunt barceloní el que s’avançava amb un try
matiner de Dídac Menéndez al
minut 5. L’empenta inicial del
Químic va ser contrarestada
pel CRUC, que de seguida es
posava per davant amb l’assaig
d’Ivan Tabuenca.
Els barcelonins van tornar
a colpejar primer al minut 25
gràcies a la marca de l’ala Àlvar
Farré, però abans del descans
el Castelldefels agafava les regnes del partit amb dos assajos,
de Matías Marguery el primer i
de Jaime García el segon. Amb
el 10 a 19 es reprenia la segona
meitat i de nou Marguery es
convertia en protagonista del
partit amb una llarga i espectacular carrera de 40 metres que
acabava en try transformat.
Malgrat el 10 a 26, el Químic
no es va arronsar, i agafant el

FOTO: JAUME ANDREU

domini de la pilota va tancar el
CRUC al seu camp.
Primer un assaig de Jospep
Just donava esperances als de
la Teixonera, que van seguir
insistint fins empatar el matx
a falta d’onze minuts amb tres
cops de càstig d’Ignasi Fernández. Onze minuts de nervis i
tensió que van caure en favor
del Castelldefels, que va saber
mantenir la compostura en defensa i en atac va treure profit
de l’acció individual de Nicolás
Borrazas, qui va escapar-se des
del seu propi camp per fer un
xut a seguir que va acabar en
assaig de càstig per placatge
sense pilota.
Amb 7 punts més al marcador, el CRUC va prémer

les dents davant els intents
d’assaig del Químic, que ho va
intentar de totes les maneres
però va estavellar-se contra el
mur rival, fins el punt que una
mala passada va acabar amb
Gaspar Giner recuperant la
pilota i plantant sota pals per
donar la tranquil·litat al Castelldefels.
Amb el temps ja complert,
Josep Just aconseguia per fi
plantar la pilota en camp del
CRUC i dibuixava el definitiu 33 a 40 que confirmava el
Castelldefels com el primer
finalista de la Divisió d’Honor
Catalana Vueling.
El Sitges accedeix a la seva
tercera final
La segona semifinal de la

PÀDEL

II Gran Slam de Menors
disputat al CT Tarragona
El segon i darrer torneig classificatori del Circuit de Menors
ha deparat grans partits en
una competició on el planter
del pàdel català ho ha donat
tot. Amb el CT Tarragona com
a escenari els darrers dos caps
de setmana, un total de 225 parelles participants han jugat
per obtenir les places per competir al proper TyC Premium.
Tot i les adversitat meteorològiques del primer dissabte, el
torneig ha fet gaudir novament

d’excel·lents i emocionants partits i, un cop més, en totes les categories s’evidencien les ganes
de competir i jugar a pàdel per
part de tots i totes.
Meritxell Ibañez, directora del Circuit de Menors de
la Federació Catalana de Pàdel (FCP), va felicitar “tots els
guanyadors i finalistes que han
obtingut plaça per jugar al TyC
Premium 2”, torneig de la Federación Española de Padel (FEP)
que tindrà lloc del 14 al 20 de

juny al Club Deportivo Padeld10z de Valladolid.
Pel que fa al campions de
cada categoria, van ser els següents. Aina Espelleta i Maria
Belloso, i Dani Docampo i Bryan
Santos, a aleví; Andrea Ustero i
Águeda Pérez, i Iker Castillo i
Gerard Navas, a infantil; Ana
Domínguez i Alba Gallardo, i
Pau Sanfulgencio i Arnau Candelo, a cadet; i Ainara Pozuelo i
Martina Fassio, i Sael Martínez i
Romà Busquets, a júnior.

tarda no va veure una anotació
tan alta, però no li va mancar
emoció i bon rugby. Sitges i
CEU van demostrar ser dignes
semifinalistes i van regalar als
aficionats un enfrontament de
molt nivell.
L’estrena al marcador va
tardar 22 minuts, però van ser
22 mintus de rugby ofensiu i
d’altíssim ritme per part del
Sitges i de defensa organitzada i placatges ferotges del
CEU. La defensa barcelonina
va mantenir durant molt de
temps el 0 a 0, però finalment
l’aler Aymeric Baumann va
transformar una jugada coral
dels sitgetans per avançar els
seus en el marcador.
La resposta barcelonina va
ser ràpida, doncs de la mà del
mig de melé Philippe Bach el
CEU retallava la distància amb
un cop de càstig. La gran defensa dels del Sitari va tornar a
donar els seus fruits quan Nico
Ramos va interceptar una passada de la línia sitgetana per
plantar-se sota pals i posar el 5
a 10 en el marcador.
Les males notícies no van
aturar-se aquí per al Sitges, ja
que Alberto Hernández veia
una targeta vermella al 36 i
deixava els seus amb un home
menys per a la segona meitat,
i just abans de marxar a vestidors Bach transformava un
altre cop de càstig per posar

el 5 a 13 al lluminós. Tot i la
situació adversa, el Sitges saltava al terreny de joc amb una
determinació fèrria i en deu
minuts de la represa donava la
volta a la situació amb els assajos d’Ander Cabré i Aymeric
Baumann.
El Sitges va intentar augmentar l’avantatge de 15 a 13,
però la defensa del CEU i el
cansament van anar pesant
sobre els homes de Camilo
Hanglin i Isaac Richmond, que
veien com a falta d’un quart
d’hora per al final el conjunt
blanc i vermell els prenia la
iniciativa.
Amb insistència, el CEU va
tancar els verds al seu camp i
malgrat la bona defensa dels
del Garraf, l’aler Nico Molina assajava arran de bandera
quan faltava un minut per al
final.
Tot i que semblava un try
definitiu, el Sitges va saber recuperar la pilota en camp rival
i, atacant amb paciència i encert, va aconseguir el tan preuat assaig gràcies a la definició
d’Ander Cabré però sobretot a
un joc grupal i sacrificat de tot
l’equip.
Ara sí amb el final del partit,
el Sitges certificava el bitllet per
a la final i se cita quatre anys
més tard amb el Castelldefels
a la final de la DHC Vueling,
dissabte a la Foixarda a les 12h.

