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HANDBOL

L’Handbol Sant Quirze, 
nou equip de la Divisió 
d’Honor Femenina

FEDERACIÓ COLUMBÒFILA CATALANA DE COLOMS MISSATGERS

Convocatòria d’assemblea general ordinària
En Xavier Freixas i Zendrera, com a President i la Junta Directiva de la Federació Columbòfi la Catalana de 
Coloms Missatgers, us convoquem a la ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
Lloc: Locals de la Federació Columbòfi la Catalana Coloms Missatgers.
Passatge del Taulat, 7  08019 Barcelona
Data: 30 de juny 2021 (dimecres) Hora 1ª convocatòria 19.00 hores Hora 2ª convocatòria 19.30 hores

ORDRE DEL DIA
1).- Informe del President.
2).- Designació de dos interventors per la fi rma del acta de l’assemblea.
3).- Aprovació si s’escau, del balanç i compte de resultats del exercici de l’any 2020.
4).- Aprovació si s’escau del projecte de pressupost 2021.
Preus llicencies 2021. Preu anelles de niu 2021.
4).- Aprovació Pla de vols de la FCCCM i de la RFCE per la temporada 2021
5).-Aprovació si s’escau del reglament esportiu actual.
6).- Aprovació, si s’escau, de la normativa de les competicions.
7).- Normes i reglaments. Precs i preguntes. Cordialment,

Xavier Freixas i Zendrera. President. 27-05-2021

FEDERACIÓ CATALANA DE PITCH & PUTT

Convocatòria d’assemblea general ordinària
La Junta Directiva de la Federació Catalana de Pitch & Putt, en reunió del dia 24 de maig  de 2020, convoca 
l’Assemblea Ordinària que es celebrarà el proper dia  29 de juny de 2021, 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 2020.
3er. Aprovar, si s’escau, la liquidació de l’exercici econòmic vençut amb el tancament del balanç i compte de 
resultats 2020.
4rt. Aprovació, si s’escau, de la gestió de la Junta durant l’exercici 2020.
5è. Aprovació, si s’escau, del pressupost del 2021.
6è. Aprovació, si s’escau, del programa anual i del calendari esportiu ofi cial del 2021.
7è. Aprovació, si s’escau, de les quotes del 2021.
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.
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 BEISBOL I SOFTBOL

Convocatòria d’assemblea general ordinària i extraordinària 2021
De conformitat amb el que disposa l’article 28.1 dels Estatuts federatius, per acord de la Junta Directiva, 
celebrada el 24 de maig de 2021, es convoca Assemblea General Ordinària de la FCBS a celebrar-se el divendres 
dia 02 de juliol a les 18.30 hores en primera convocatòria i a les 19.00 hores en segona al Camp Municipal de 
Beisbol Carlos Pérez de Rozas amb el següent ordre del dia:

Benvinguda i informe del president.
1. Nomenament entre els membres de l’assemblea presents, de dos interventors per aprovar, per delegació, 
l’acta juntament amb el president i el secretari/a.
2. Informe del Sr. President de la Federació Catalana de Beisbol i Softbol.
3. Aprovació, si s’escau, de la memòria del Pla d’Actuació de l’exercici 2020.
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 per aprovar els comptes de 2021.
6. Aprovació, si s’escau, de l’Avantprojecte de pressupost econòmic 2022.
7. Aprovació, si s’escau, del calendari esportiu 2022.
8. Torn obert de paraules.

També es convoca als assembleistes a l’Assemblea General Extraordinària del mateix divendres 02 de juliol en 
segona i última convocatòria a les 21,00 hores, amb el següent ordre del dia:

1. Ratifi cació de la incorporación del càrrec com a vocal del Sr. Moises Vàzquez García.

S’acorda comunicar-ho en data de 03 de juny de 2021 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 15 de juny de 2021.
-La representació de cada club està reservada al president reglamentari escollit.
Jordi Vallès Mestres. President de la Federació Catalana de Beisbol i Softbol 

ANUNCIS OFICIALS

L’Handbol Sant Quirze s’ha procla-
mat campió, aquest diumenge, de la 
Divisió d’Honor Plata Femenina i ha 
assolit, d’aquesta manera, l’ascens a 
la Divisió d’Honor Femenina, la màxi-
ma categoria de l’handbol espanyol.
A les kiris els valia un empat a la darre-
ra jornada davant les amfi triones, el 
Gafrometal La Rioja, per assegurar-se 
l’ascens, després de l’empat (23-23) a 
la primera jornada contra Lanzarote 
Zozamas i la victòria (20-23), ahir dis-
sabte, davant del BM Bolaños. Però les 
jugadores dirigides per Dolores Mar-
tín han sortit a aconseguir la victòria 
i així ho han fet.

Les catalanes han dominat la pri-
mera part, amb avantatges de fi ns a 

quatre gols, i han arribat al descans 
amb el marcador a favor per 9 a 12. A 
la represa, les coses s’han anat ajus-
tant fi ns que, a falta de 6 minuts, les 
locals han empatat i, fi ns i tot, s’han 
posat per davant. 

Tot i la pressió, l’Handbol Sant 
Quirze no s’ha descentrat, ha aguantat 
els darrers minuts amb mínimes avan-
tatges a l’electrònic, fi ns que a falta de 
5 segons ha marcat el darrer gol que 
els donava la victòria fi nal, 21 a 22, i el 
tant desitjat i merescut ascens.  

Amb l’ascens de l’Handbol Sant 
Quirze a la Divisió d’Honor Femeni-
na, la temporada vinent, seran dos els 
representant catalans a la màxima ca-
tegoria de l’handbol femení espanyol.

FÍSIC-CULTURISME

La selecció catalana 
de ‘powerlifting’, al 
campionat d’Espanya
La selecció catalana de powerlifting  
es desplaçarà aquest cap de setmana 
a Alhaurín de la Torre, Màlaga, per a 
disputar el Campionat d’Espanya de 
l’especialitat.

El combinat estarà encapçalat pels 
tècnics José Ramon Mora i Jesús Váz-
quez, que seran els encarregats de vet-
llar pel bon funcionament de la nostra 
selecció, representada en categoria 
femenina per Cristina Palenzuela i 
Sara Jiménez en menys de 52 quilos; 
Mikaela Kupchik en menys de 57; Ami-
ra Blecua per sota dels 69 quilos; Paula 

Fuentes, Kelly Matuszkiewwicz i Hele-
na Boixader en menys de 76; en menys
de 84 quilos tindrem a Laura Martínez,
i per damunt d’aquest pes Júlia Guri. 

En la divisió masculina, els catalans 
son Pau Toro per sota dels 74 quilos;
Javier Alcalà i Jaume Díaz en menys de
83; per sota dels 93 quilos comptem
amb Marc Rius, Eduard Moreno, Alex
Llambrich, Víctor Tárrega i Marco Me-
neses; mentre que Daniel Villacampa
ho farà en la categoria de menys de 105
i Sergio Frutos en la de menys de 120
quilos.


