
Federació Catalana de 
Piragüisme
CONVOCATÒRIA 
D’ASSEMBLEA GENERAL 
ORDINÀRIA
Per acord de la Junta Directiva 
de la Federació Catalana de Pi-
ragüisme, es convoca Assemblea 
General Ordinària, en la forma 
següent:

Data: divendres, 20 de novembre 
de 2020

Horari: a les 16.30 h en 1a 
convocatòria i a les 17.00 h en 2a 
convocatòria.

Lloc: Telemàtica

Ordre del dia
1. Lectura i aprovació, si escau, de 
l’Acta de l’assemblea anterior.

2. Informe de la Presidència.

3. Presentació i aprovació, si 
escau, de la memòria anual 
d’activitats de l’exercici vençut.

4. Presentació i aprovació, si 
escau, del calendari de competi-
cions i activitats de la Federació 
per l’any 2020 amb els seus 
objectius.

5. Presentació i aprovació, si es-
cau, de la liquidació de l’exercici 
econòmic de l’any 2019 amb el 
tancament del balanç i compte 
de resultats.

6. Presentació i aprovació, si 
escau, dels preus de llicències per 
la temporada 2020.

7. Presentació i aprovació, si es-
cau, del pressupost de l’any 2020.

8. Elecció dels revisors d’actes.

9. Elecció de revisors de comptes 
per a l’exercici següent.

1 O. Presentació de projectes 
o propostes dels membres de 
l’Assemblea, presentats per escrit 
fi ns a 5 dies abans de la data de l’ 
Assemblea.

11. Torn obert de paraules.

Seguidament i amb el mateix 
procediment, es convoca:

CONVOCATÒRIA 
D’ASSEMBLEA GENERAL 
EXTRAORDINÀRIA
Sota el següent

Ordre del dia
1. Aprovar, si s’escau, la modifi ca-
ció estatutària del nombre total 
d’estaments representatius.

2. Acordar, si s’escau, convocar 
eleccions dels estaments i convo-
car eleccions a President/a i

membres de la Junta Directiva 
de la Federació Catalana de 
Piragüisme.

3. Aprovar, si s’escau, el Regla-
ment Electoral.

4. Aprovar, si s’escau, el Calendari 
Electoral.

5. Aprovar, si s’escau, el Cens 
Electoral.

6. Elecció dels membres de la 
Junta Electoral.

7. Elecció dels revisors d’actes.

Important:

a) Els membres de l’assemblea 
hauran d’exhibir el DNI o qualse-
vol altre document reequerit que 
els identifi qui.

b) La representació del club 
recaurà en el president/a o en 
la persona que estatutàriament 
la substitueixi, sempre que, qui 
ocupi el càrrec representatiu, 
consti registrat durant el mandat 
en vigor en el registre públic on 
es trobi inscrita l’entitat. En cas 
que manqui la inscripció registral 
esmentada o que no es trobi en 
vigor el mandat corresponent, 
la condició de president/a o de 
persona que el/la substitueixi es-
tatutàriament caldrà acreditar-la 
mitjançant instrument notarial.

e) La representació de l’estament 
no podrà recaure en cap altra 
persona que no sigui ella ma-
teixa.
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ANUNCIS OFICIALSESQUÍ DE MUNTANYA

Les grans clàssiques marquen 
el calendari
La Federació d’Entitats Ex-
cursionistes de Catalunya 
(FEEC) presenta el seu calen-
dari d’esquí de muntanya en 
aquesta temporada atípica 
que segueix marcada per la 
pandèmia de la Covid-19.

La tradició i les grans clàs-
siques marquen un calendari 
ambiciós i que no presenta 
massa canvis respecte al de 
l’última temporada que es va 
veure tallada de cop a causa del 
confi nament del mes de març.

Una ‘Copa’ històrica
El 10 de gener i en territo-

ri del nord del país arrencarà 
la que serà la 37a edició de la 
competició més veterana de la 
FEEC. La Copa FEEC-Dynafi t 
d’esquí de muntanya tindrà la 
seva inauguració al Capcir, Els 
Angles, en una nova edició de 
la Traça Catalana organitzada 
des de l’Sport Montagne Cer-
dagne Capcir.  Marc Pinsach 

TEMPORADA ATÍPICA marcada per la pandèmia

(CE Cassanenca) i Marta Gar-
cia (CE Cerdanya Skimo Team) 
es van emportar l’última edició 
d’aquesta prova que acostuma 
a tenir regust a Copa del Món, 
amb un recorregut espectacu-
lar al voltant de la zona dels 
Perics.

La segona cursa portarà als 
participants fi ns Andorra on 
la Andorra Skimo 2- Skimo 4 
proposarà un recorregut per 
Grandvalira el pròxim 21 de 
febrer i serà puntuable per 
la Copa Andorrana i la Copa 
FEEC-Dynafi t.

El mes de març es reserva 
per dues grans i tradicionals 
proves al principat. El dia 7 la 
Copa arribarà a la Vall de Núria 
per celebrar la 21a Pocatraça 
organitzada des del Centre 
Excursionista Olot. La prova 
a més a més serà campionat 
de Catalunya individual i por-
tarà a fi ns a Núria els millors 

esquiadors de muntanya del 
país.

La Pocatraça repeteix com 
a escenari del Campionat de 
Catalunya individual després 
de la victòria de Marta Garcia 
(Club Esquí Cerdanya Skimo 
Team) i Oriol Cardona (Ski 
Club Camprodon) en el que 
va ser l’última prova del calen-
dari del 2020 que es va poder 
disputar.

La 57a UEC Bassiero 
(UEC) servirà per baixar el 
teló d’aquesta Copa FEEC-
Dynafi t. Serà el 14 de març 
al ben mig del Parc Nacional 
d’Aigüestortes i Estany de Sant 
Maurici, als voltants del Pic 
del Bassiero, a la vall de Ger-
ber. La Bassiero serà novament 
campionat de Catalunya per 
equips d’esquí de muntanya.

Queralt Riba (CE Ripoll) 
i l’empordanès Ignasi Ferrer 
(CE Baix Empordà), actuals 

campions de la Copa FEEC-
Dynafi t, buscaran revalidar 
un títol que l’any passat es va 
aconseguir abans d’hora i que 
vol tornar a ser un dels grans 
campionats en joc aquesta 
temporada.

FGC manté l’aposta per 
les verticals

Tres curses decidiran els 
campions de la 16a Copa Ca-
talana de Curses Verticals-
FGC. Un any més Ferrocarrils 
de la Generalitat de Catalunya 
aposta obertament per donar 
continuïtat a les seves esta-
cions aquesta competició.

La més matinera serà la VII 
Crononúria (UE Vic)  que el 27 
de desembre servirà per iniciar 
una competició on la cerdana 
Júlia Casanovas (CE Cerdanya 
Skimo Team) i el vallesà Gui-
llem Farriol (UE Matadepera) 
es van proclamar campions el 
darrer any amb només dues 

curses disputades.
La Copa de Curses Verti-

cals-FGC ha accelerat aquest 
cop el seu calendari i les altres 
dues proves es faran el mes de 
gener. El dia 9 la 14a Crononiu 
(La Molina Club d’Esports) 
farà la tradicinal pujada fi ns 
el Niu de l’Aliga per les pistes 
de La Molina i el 31 del mateix 
mes Valls d’Àneu (Espot Esquí 
Club Valls d’Àneu) tornarà a fer 
triplet.

El calendari d’aquesta tem-
porada es tancarà amb el cam-
pionat de Catalunya de llarga 
distància. Aquets  es farà el 28 
de març a la prova més antiga 
del país. El 63è Ral•li d’Esquí 
de Muntanya del CEC serà 
l’escenari triat per aquesta 
disciplina.

Fins a nou proves Open i 
Curses Populars completen 
la temporada competitiva de 
l’esquí de muntanya català.


