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PITCH AND PUTT 

Catalunya guanya a França el 
Torneig 5 Nacions

La selecció catalana va acon-
seguir la victòria en la VII 
edició del Torneig 5 Nacions 
al Pitch & Putt Ariege-Pyre-
nees, de Foix, França. 
Competició en el marc de la 
FIPPA (International Pitch 
&Putt Federation) que enfron-
ta anualment les seleccions 
d’Andorra, França, Galicia, 
Euskadi i Catalunya. Es trac-
ta de la cinquena vegada que 
Catalunya s’alça amb aquest 
títol. 
Catalunya ja va començar 
amb bona dinàmica la com-
petició, acabant la primera 
jornada en primera posició. 
El combinat català va aconse-
guir 7,5 dels 8 punts possibles 
en modalitats de parelles, per 
sumar posteriorment 5 punts 
més en modalitat individual 
que donaven els punts neces-
saris per fi nalitzar la jornada 
líders amb 12,5 punts. 
A més, va quedar defi nida ja 
la gran fi nal contra França. 
Una jornada decisiva que va 
començar amb 2 punts per 

PITCH AND PUTT El combinat català va superar l’amfi triona 
en la gran fi nal

FEDERACIÓ CATALANA DE BALL ESPORTIU

Convocatòria d’assemblea general 
ordinària
Es convoca Assemblea General Ordinària

Dia:    Dissabte 4  de setembre de 2021

Hora: 10 hores en primera convocatòria i 10,30 h  
hores del mateix dia, en segona. 

Lloc:  A la Seu de la UNIÓ DE FEDERACIONS 
ESPORTIVES DE CATALUNYA (UFEC)

          Rambla de Catalunya, 81 – 08008 – Barcelona

ORDRE DEL DIA 

1. Nomenament per l’Assemblea de dos 
interventors per l’aprovació de l’acta, si s’escau, 
d’acord amb l’article 66 del Decret 58/2010, de les 
Entitats Esportives de Catalunya.

2. Lectura de l’acta de la darrera Assemblea.

3. Informe del President

4. Examen i aprovació, si s’escau, la Memòria 
d’activitats de la temporada 2020-2021.

5. Examen i aprovació,  si s’escau, de la 
liquidació de l’exercici econòmic vençut amb el 
tancament de balanç i compte de resultats del 
període 2020-2021. 

6. Examen i aprovació  si s’escau, el 
Pressupost  del període 2022-2023.

7. Examen i aprovació, si s’escau, de les 
quotes de les llicències de la temporada 2023.

8. Examen i aprovació, si s’escau del 
Calendari de competicions i activitats de la 
temporada 2023.

9. Aprovació si s’escau de l’acord de 
convocatòria Eleccions a Representants dels 
Estaments a l’Assemblea General i a la Junta 
Directiva.

10. Aprovació, si s’escau del Reglament 
Electoral.

11. Aprovació, si s’escau,  del Calendari 
Electoral  

12. Nomenament de la Junta Electoral

13.  Propostes de la Junta Directiva (article 40è. f 
dels Estatuts). 

14. Propostes dels Clubs (article 40è.g  dels 
Estatuts).

15. Precs i preguntes.

             El President

              Dr. Sebastià Sendrós i Tolsau

            Barcelona, a   20  de juliol  de 2021

Es recorda als socis el dret d’informació que 
la FCBE els reconeix a l’article 42è dels seus 
Estatuts.

ANUNCIS OFICIALS

cada selecció en els partits de 
parelles, i va comportar que 
tot es decidís en els 8 punts 
en joc dels enfrontaments in-
dividuals. 
Uns partits on Catalunya va 
dominar de forma clara fi ns 
emportar-se la victòria fi nal 
per un global de 7,5 a 4,5. La 
classifi cació fi nal la van com-
pletar Andorra en 3a posició, 

PILOTA

Gran Èxit del Torneig 24 
hores del Club Natació 
Barcelona

Galícia en 4a i Euskadi en 5a. 
El 8 jugadors que van repre-
sentar el combinat català 
van ser escollits en base als 
mèrits esportius del primer 
semestre de la temporada 
2021. Aquests van ser Josep 
Iglesias, Tomás Méndez, Joel 
Girbau, Barry Coomber, Ma-
nuel Amor, David Díaz i Ama-
dor Rodríguez i Roger Carot.

La cinquena 
Es tracta de la 

cinquena vegada 
que Catalunya 

s’alça amb aquest 
títol 

Les seleccions masculines 
aspiren a tot als Campionats 
d’Espanya de Cadis

FUTBOL PLATJA

d’alguns equips. En aquest sentit, 
l’Absoluta disputarà una lligueta 
de tots contra tots davant Múrcia, 
Melilla, Andalusia i Cantàbria. Pel 
que fa a l’equip juvenil, ha quedat 
enquadrat al grup A juntament 
amb Cantàbria i Andalusia. 

En aquest sentit, l’absoluta 
tractarà de millorar la sisena posi-
ció aconseguida a l’últim campio-
nat; mentre que el Juvenil, actual 
subcampió d’Espanya, torna a ser 
dels favorits per aixecar el títol. 

Un any més, i ja van tres, Cadis es 
convertirà en l’epicentre del mi-
llor futbol platja del país.  

Les seleccions catalanes abso-
luta i juvenil tornen a la sorra des-
prés d’una temporada en blanc a 
causa de la pandèmia, per disputar 
els Campionats d’Espanya a la Pla-
ya de la Victoria. 

La competició, que donarà el 
tret de sortida aquest divendres 
30 de juliol, ha hagut de canviar 
el format a causa de la retirada 

partits, on el veri-
table guanyador 
ha estat l’esport de 
la pilota.

Cal destacar 
la participació de 
pilotaris de ta-
lla mundial en la 
modalitat de fe-
rramenta, com els 
cenebistes Emilia-
no Skufca i Agustí 
Brugués II, i els 
navarresos Javier 

Labiano i Mikel Sanz, que han via-
tjat a Barcelona expressament per 
a disputar aquest torneig. Altres 
noms destacats han estat els cam-
pions de Catalunya de frontennis, 
Albert Domínguez i Cristian Viña-
rás; o puntistes del Club Vascònia 
com les joves Gisela Uclés, Carla 
Beltran i Raquel Peix. 

La Federació Catalana de Pilota 
ha recuperat després de molts 
anys el tradicional Torneig 24 
hores de Pilota del Club Natació 
Barcelona. 

Un campionat que ha estat tot 
un èxit, aplegant més de 100 pilo-
taris de les diferents modalitats de 
pilota. En total, s’han disputat 34 


