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ANUNCIS OFICIALS
FEDERACIÓ CATALANA DE PITCH & PUTT

Convocatòria d’assemblea ordinària
La Junta Directiva de la Federació Catalana de Pitch &
Putt, en reunió del dia 16 de setembre de 2020, convoca
l’Assemblea Ordinària que es celebrarà el proper dia
22 d’octubre de 2020, de forma telemàtica a través de
la plataforma Jitsi Meet, 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 2019.
3er. Aprovar, si s’escau, la liquidació de l’exercici econòmic
vençut amb el tancament del balanç i compte de resultats
2019.
4rt. Aprovació, si s’escau, de la gestió de la Junta durant
l’exercici 2019.
5è. Aprovació, si s’escau, del pressupost del 2020.
6è. Aprovació, si s’escau, del programa anual i del calendari
esportiu oficial del 2020.
7è. Aprovació, si s’escau, de les quotes del 2020.
8è. Aprovació, si s’escau, de les Regles de Pitch and Putt
9è. 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.
Per accedir a la reunió, els membres de l’Assemblea han
de demanar Les claus d’accés a la videoconferència a la
Secretaria de la Federació.

FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF

Convocatòria d’assemblea general
El President i la Junta Directiva, fent ús de la facultat
prevista a l’article 18 dels Estatuts, convoquen l’Assemblea
General Ordinària que tindrà lloc el proper dia 21 d’octubre
de 2020, a les 18:00 hores en primera convocatòria i el
mateix dia a les 18:30 hores en segona convocatòria, per
videoconferència mitjançant la plataforma ZOOM, d’acord
amb el que disposa l’article 40.1 del Reial Decret Llei
8/2020, de 17 de març, sota el següent ORDRE DEL DIA:
ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA - ORDRE DEL DIA
1. Informe del President.
2. Aprovació de la Memòria, liquidació del pressupost,
balanç i compte de resultats de l’exercici 2019.
3. Aprovació del pressupost de l’exercici 2020.
4. Reelecció, o en el seu cas nomenament d’auditors dels
comptes anuals de l‘exercici 2020.
5. Aprovació del pla general d’actuació anual, els programes
i les activitats esportives i els seus objectius.
6. Informe de l’Àrea Esportiva.
7. Informe de l’Àrea Institucional.
8. Precs i preguntes.
A continuació es convoca també ASSEMBLEA GENERAL
EXTRAORDINÀRIA, que se celebrarà en el mateix lloc, amb
el següent ORDRE DEL DIA:
9. Ratificació de l’import quota federativa 2020.
10. Nomenament o ratificació de càrrecs de nous membres
de la Junta Directiva.
Amb caràcter comú per ambdues Assemblees l’últim punt
del respectiu ordre del dia serà la redacció i aprovació de
l’Acta i/o, si escau, nomenament d’ interventors per a la
seva aprovació i firma.
La informació sobre les matèries objecte de l’Assemblea
General Ordinària i Extraordinària restaran a disposició
dels membres, a la seu social de la Federació, carrer Tuset,
32, 8a planta, de Barcelona, telèfon 934 145 262.
Barcelona, 18 de setembre de 2020.
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CICLISME

Leitão i Stenberg,
els vencedors
SETZÈ trofeu Ciutat de Barcelona de ciclisme
NATASHACHEKKANIKOVA

Dissabte passat es va viure una jornada
intensa de ciclisme en pista al Velòdrom
d’Horta de Barcelona: la 16ª edició del
Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona-VII Memorial Miquel Poblet i la els
Campionats de Catalunya per les categories elit, sub23, júnior i cadet de la
Federació Catalana de Ciclisme.
El jove portuguès Iuri Leitao i la noruega Anita Stenberg han estat els noms
propis de les proves de fons, imposantse a la general de l’òmnium amb contundència, mentre que els velocistes
s’han lluït en un keirin on s’han endut
la victòria Helena Casas i Gerard García
(Genesis Track). Les proves del Trofeu
Internacional eren les puntuables per
decidir també els nous campions de Catalunya elit, que han estat el lleidatà Albert Masana (Controlpack-Yupih) i Laura Rodríguez (Genesis), per qui la cita ha
estat un bon test de cara als Campionats
d’Espanya d’aquí dues setmanes. Per la
seva banda, els participants internacionals han destacat la qualitat del velòdrom barceloní per definir una jornada
per gaudir del ciclisme en pista.
La sessió matinal ha servit, en primer
lloc, per determinar els campions de Catalunya júnior i cadet d’òmnium. Eliminació, escratx i puntuació han acabar
coronant al júnior Pau Torrent (Tot netTerrassa), el més regular amb la victòria
a l’escratx i la puntuació, que li ha donat
el triomf a l’esprint final, i als cadets Lluc
Plana (Club Ciclista Olot Infantil) i Citlali Pareja (Tot net-Terrassa). Els dos han
consolidat el seu triomf a la prova final
de la puntuació, després d’unes proves
d’eliminació i escratx on han triomfat el
company d’equip de Plana Gerard Cano
i Tomàs Deosdat (Penya Ciclista Baix
Ebre), i on han fet falta les correccions
arbitrals per tal d’esmenar els resultats
anunciats després de la puntuació.
A darrera hora, les proves del keirin
han estat escenari de la batalla entre
velocistes, que s’han batut directament
en unes sèries finals on ha dominat per
complet l’equip català Genesis Track. La
velocista olímpica Helena Casas s’ha imposat a la final femenina per davant de les
seves companyes d’equip Laura Rodríguez, també guanyadora del Campionat
de Catalunya de fons, i Andrea Ortiz. Per
la seva banda, el darrer campió català de
velocitat Gerard García també s’ha endut
el triomf a la prova masculina davant el
seu company d’equip Itmar Esteban,
amb Manu Usach (Giro Sport) completant el podi. A la tarda han disputat les

seva competició de velocitat les categories júnior i cadet, amb victòria del júnior
Marcel Pallarès (Tot net-Terrassa) i dels
cadets Àlex Lladonosa (PC Baix Ebre) i
Marta Vilanova (Tot net-Terrassa).
L’òmnium de fons vivia en la cita
matinal les seves primeres dues proves,
l’escratx i la tempo race. El portuguès
Iúri Leitão s’ha imposat a les dues proves i ha encarat les proves de la tarda
amb tranquil•litat, davant de la batalla
que li oposaven els seus principals rivals, el basc llart Zuazubiskar (Eustrak),
l’irlandès Felix English i l’andalús Juanjo
Lobato (Fundación Euskadi). Per la seva
banda, la noruega Anita Stenberg ha sortit líder aprofitant l’avantatge aconseguit
en guanyar l’esprint de l’escratx, tot i que
la basca Eukene Larrarte (Gipuzkoa Ogiberri) l’empatava a punts amb una gran
escapada a la tempo race.
Stenberg ha tornat a agafar marge a
la prova d’eliminació, que obria la tarda
per als fondistes, superant a Larrarte en
un últim esprint que demostrava el gran
moment de la fondista basca. En el cas de
la prova masculina, Leitão tornada a demostrar la seva força amb un nou triomf,
tot i que la regularitat tant d’English com
de Zuazubiskar i Lobato els seguia fent

rivals perillosos abans de la prova final.
Així doncs, tot estava per decidir a la
cita de la puntuació, però el portuguès no
ha donat deixat dubtes de la seva fortalesa per anotar-se també la darrera prova.
Albert Masana (Controlpack-Yupih) ha
aprofitat els primers compassos de la
cursa per imposar-se a dos esprints que
a més l’han portat a estar gran part de la
cursa amb Leitao, Zuazubiskar i Lobato:
un rendiment que, a banda de consolidar-lo com a contundent campió de Catalunya, li han permès acabar en 3r lloc la
puntuació i en 5è la general absoluta del
Trofeu, que ha guanyat Leitao amb 199
punts pels 156 de Juanjo Lobato (Fundación Euskadi) i els 140 d’Illart Zuazubiskar (Eusktrak). El mateix ha passat amb
la cita femenina, on Stenberg ha dominat
agafant volta amb la seva rival Larrarte i
amb Fanny Cauchois (Laos), que amb el
seu segon lloc a la puntuació ha fet un
gran salt a la general, però no suficient
per entrar a un podi que ha completat
una Tania Calvo (Gipukzoa Ogiberri) que
l’any passat era la dominadora del Trofeu
Ciutat de Barcelona però com a velocista. Amb el 6è lloc final, Laura Rodríguez
(Genesis Track) ha pogut revalidar el seu
títol de campiona de Catalunya.

