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POLIESPORTIU

❖ El recinte Modernista de Sant
Pau acollirà els propers 26 i 27
d’octubre el 1r Congrés de l’Es-
port Local de la Diputació de
Barcelona, que per primera ve-
gada tractarà amb profunditat
tot allò que té a veure amb l’es-
port i, de manera més concreta,
amb l’esport local.

L’espai de trobada del con-
grés, on es debatrà  aquesta te-
màtica, mereix per si sol una
consideració apart per la seva
dimensió cultural d’aportació a
la història  del modernisme del
país com una de les seves ico-
nes més emblemàtiques. 

El Congrés no deixa de ser
una manifestació de caràcter

esportiu i alhora cultural, doncs
el binomi cultura i esport és del
tot inseparable quan aporta co-
neixement i entorn.

Un espai de trobada on ana-
litzar el present i sobretot els
reptes de futur de l’esport local,
un punt de partida per dibuixar
noves estratègies: on som i cap
a on anem?

L’estructura del Congrés pi-
votarà en tres cercles concèn-
trics essent el seu nucli les per-
sones, sobre el qual orbiten les
organitzacions esportives i la
societat.

Inscripcions ober tes a:
http://www.diba.cat/congres-es-
port-local

S’acosta el Congrés de l’Esport
Local de la Diputació de Barcelona

PENTATLÓ MODERN

❖ Tres pentatletes catalans van par-
ticipar, del 19 al 25 de juliol, al Mun-
dial sub’19 de Praga: Laura Herdia,
Cristian Chamizo i Marc Troya. 

Bons resultats a cadascuna de les
seves semifinals, fet que els va a por-
tar a tots 3 a la final. Concretament,
Heredia, que li va tocar a la semifinal
C amb un total de 28 pentatletes, va
passar a la final quedant tercera,
mentre que els nois,  que van compe-
tir a la semifinal A amb un total de 32
participants, van passar a la final en
setena i novena posició respectiva-
ment.

Ja a la final, Laura Heredia va
aconseguir remuntar a la combinada
i va quedar 11a del Món, mentre que
Cristian Chamizo va ser 19è i Marc
Troya 29è.  

A més, Laura Heredia i Cristian
Chamizo van participar a la prova de
relleus mixt, on les tres primeres
noies que van fer podi ho havien es-
tat també a la prova individual. Tot i
així, els pentatletes catalans van fi-
nalitzar en una cinquena posició d’un
total de 23 esportistes.

Gran nivell dels pentatletes
catalans en el mundial sub-19

UFECTV
Reportatges ja
disponibles
• El Campionat de Catalunya
Sant Hubert de caça.
•  El Criterium Vallès Júnior de
ciclisme.
•  La sisena regata del
Campionat de Catalunya de
motos aquàtiques. 

PATINATGE ARTÍSTIC
Gran nivell en el
campionat de
Catalunya infantil,
aleví i benjamí
El Pavelló del CH Cadí de la
Seu d'Urgell va acollir, el cap
de setmana passat,  el
Campionat de Catalunya
infantil, aleví i benjamí de
patinatge artístic, amb la
participació de més de 70
patinadors i patinadores. Elna
Francès i Aleix Bou en
infantil, Marina Trigo i Roger
Arasa en aleví, i Carla Palau
en benjamí van ser els
campions.

BREUS
UFEC

❖ El president del Comitè Olímpic
Internacional (COI), Thomas Bach,
va rebre dimarts passat, en el
marc de l’acte de celebració dels
30 anys del CAR de Sant Cugat, les
federacions esportives catalanes,
encapçalades pel president de la
Unió de Federacions Esportives de

Catalunya (UFEC), Gerard Esteva.
Esteva, en nom de les federa-

cions esportives catalanes, va fer
entrega al president del COI d’una
placa commemorativa dels 25 anys
dels Jocs Olímpics de Barcelo-
na’92. 

A la mateixa recepció, el presi-

dent de la UFEC va aprofitar per
explicar a Thomas Bach quins són
els serveis que la Unió de Federa-
cions dóna a federacions i clubs,
així com els projectes de futur de
l’entitat. 

Bach, per la seva part, es va
mostrar molt content que l’esport

català pugui tenir una organització
no governamental tan forta i que
faci de paraigües de l’esport cata-
là, com és la UFEC.  

El vicepresident del COI, Juan
Antonio Samaranch, i el director
general adjunt, Pere Miró, també
van estar presents a la recepció.

El president del COI, Thomas Bach, rep les
federacions esportives catalanes
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FEDERACIÓ CATALANA
DE BALL ESPORTIU

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL
EXTRAORDINÀRIA

Es convoca Assemblea General Ex-
traordinària:
Dia:  1 de setembre de 2017
Hora: 19 hores en primera convoca-
tòria i 19,30 hores del mateix dia, en
segona. 
Lloc: Seu de la FEDERACIÓ CATALANA
DE BALL ESPORTIU (FCBE)  C/ Vilado-
mat n. 184-186, Esc. A 1r 3a, 08015
Barcelona.

ORDRE DEL DIA
1r. Aprovació, si s’escau, de la modifi-
cació dels Estatus de la FCBE.
2n. Aprovació si s’escau de l’acord de
convocatòria Eleccions a Represen-
tants dels Estaments a l’Assemblea
General i a la Junta Directiva de la
Federació Catalana de Ball Esportiu.
3r. Aprovació, si s’escau del Regla-
ment Electoral..
4t. Aprovació, si s’escau,  del Calen-
dari Electoral  
5è Nomenament de la Junta Electoral
6è. Precs i preguntes.
Barcelona, a 17 de juliol  de 2017
El President
Sebastià Sendrós i Tolsau
Es recorda als socis el dret d’informa-
ció que la FCBE els reconeix a l’article
42è dels seus Estatuts.


