
de copilot, va rodar sempre en 
segona posició, i va aconseguir 
fi ns i tot marcar l’escratx en la 
darrera de les especials. Al fi -
nal, serien segons.

A Tàrrega el podi el va 
completar Jesús Cucharrera i 
Gabriel Bramona, que parti-
cipaven amb el seu habitual 
CAN AM Maverick. La parella 
va rodar en posicions de podi 
en els primers compassos de 
la prova. Tot i perdre temps en 
la tercera i quarta especials no 
van perdre mai el tercer lloc 
sobre les sinuoses pistes de la 
prova lleidatana.
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AUTOMOBILISME 

Xavier Vidales, acompanyat per 
Jordi Hereu, s’endú la victòria

Tàrrega, a la comarca de 
l’Urgell, va acollir la penúlti-
ma prova del Campionat de 
Catalunya de ral·lis, darrera 
sobre terra. El Ral·li Ciutat de 
Tàrrega, que arribava a la 26a. 
edició, va reunir més d’una 
trentena de vehicles que ha-
vien de completar en tres 
ocasions dos trams, Gossolat 
i  Tossal.  

La prova, organitzada per 
l’escuderia Tàrrega, puntuava, 
a més del Campionat català, 
per a la Copa de Catalunya de 
Ral•lis de terra, el Campionat 
de Catalunya de Promoció, 
el Trofeu de Catalunya de 
Ral•lisprints de terra, el Volant 
RACC i la Challenge Focuxtre-
me.

Xavier Vidales, acompan-
yat per Jordi Hereu com a copi-
lot, va situar el seu Mitsubishi 
Lancer EVO IX en el primer lloc 
des de la primera especial. La 
parella va anar agafant avan-
tatge a mesura que avançava 

RAL·LI  26a edició del Ciutat de Tàrrega

FEDERACIÓ CATALANA D’ESPELEOLOGIA

Convocatòria d’Assemblea General 
Extraordinària de la Federació 
Catalana d’Espeleologia
Es convoca l’Assemblea General Extraordinària de la 
Federació Catalana d’Espeleologia pel diumenge1 de 
desembre de 2019, a les 09h30 hores del matí en primera 
convocatòria i a les 10h00 en segona. L’Assemblea tindrà 
lloc al Centre Social de l’EGAN del CECI a Plaça Joan 
Mercader, s/n IGUALADA. Per tractar el següent:

Ordre del dia
1. Obertura de l’Assemblea a càrrec del president de la 
FCE.

2. Relació de les entitats presents amb dret a vot i 
verifi cació del vot ponderat dels membres segons cens a 
data de la convocatòria de l’Assemblea.

3. Ratifi cació de l’Ordre del Dia.

4. Presentaciódel’acta de l’Assemblea anterior.

5. Designació de tres interventors per a l’aprovació per 
delegació de l’acta. Nomenament d’un suplent.

6. Aprovació, si s’escau, de les quotes ordinària i 
d’entrada per l’any 2020, assignables als membres 
afi liats i adherits.

7. Aprovació, si s’escau, de les quotes federatives 
ordinàries per l’any 2020 i les condicions d’obtenció de 
la llicència per cadascuna de les categories.

8. Exposició i aprovació, si s’escau, del Pla General 
d’Actuació per l’any 2020 i del Pressupost de l’exercici 
comptable 2020.

9. Aprovació, si s’escau, del Calendari de Competició de 
la Federació Catalana d’Espeleologia per l’any 2020.

10. Aprovació, si s’escau de la modifi cació del reglament 
de Competició.

11. Informe de Presidència i de les àrees de la Junta 
Directiva. 

12. Situació del projecte a l’Avenc d’en Garrigal, Olesa 
Bonesvalls.

13. Situació de la contaminació de les atmosferes 
enrarides al voltant de l’abocacdor de la vall de Joan.

14. Torn obert de paraules.

Barcelona, a 28 d’octubre de 2019
Lluís Domingo i Milà
President
Federació Catalana d’Espeleologia

ANUNCI OFICIAL

la prova i va acabar marcant 
el millor temps en els cinc 
primers trams de la cursa. En 
el darrer, amb la prova ja pràc-
ticament decidida al seu favor,  
va optar per una conducció 
més conservadora, creuant la 
meta amb un avantatge de 44 

segons, sufi cient per endur-se 
la victòria. 

Josep Bigas, al volant d’un 
SkodaFabia, arribava a la pro-
va lleidatana amb l’objectiu 
d’assegurar el podi en la ge-
neral de la Copa de Ral•lis de 
Terra. Amb Alberto Sanchís 

POLIESPORTIU

La Igualtat en Joc: 
LGTBI, educació 
física i esport

lloc el proper dissabte 16 de 
novembre, entre les 9 h i les 
13.30 h, a l’edifi ci de l’INEFC a 
Barcelona.

Al llarg de la jornada es pre-
sentaran els resultats dels pri-
mers estudis realitzats a Espan-
ya i a Europa sobre la situació 
del col·lectiu LGTBI en l’àmbit 
de l’educació física i l’esport, 
i s’aportaran estratègies per 
generar espais més inclusius 
i segursenclubs, instal·lacions 
esportives i entitats.

El Workshop està orga-
nitzat per l’Institut Nacional 
d’Educació Física de Cata-
launya (INEFC), juntament 
amb el Grup d’Investigació 
Social i Educativa de l’Activitat 
Física i l’Esport (GISEAFE) i la 
Xarxa “LGTBI, Educació Física 
i Esport”.

Trencar el tabú al voltant de 
l’homosexualitat i l’esport és 
l’objectiu del IV Workshop 
Internacional “La igualtat en 
Joc: LGTBI, educació física 
i esport” que, amb el suport 
de la Diputació de Barcelona 
i altres institucions, tindrà 

ZONA UFEC

UFECtv
Reportatges ja disponibles: Mundial C13 de futsal, el 
campionat de Catalunya de cable wakeboard d’esquí 
nàutic, el campionat de Catalunya per edats equips 
d’escacs i el campionat d’Espanya de patí de vela.

BREU

BOWLING TENPIN

Sweetrade lidera 
la divisió d’honor

BC Diagonal de Sant Vicenç 
dels Horts és 2a amb 38 punts 
i el Joventut Al-Vici A de Cas-
telldefels tercer amb 34 punts.

Les Instal•lacions de Ilu-
sionaGirobowling de Salt, 
van acollir la primera jornada 
d’aquest grup formada pels 
equips dels clubs, Sweetrade 
A, Diagonal, Joventut Al-Vici 
A, Diamond de Sabadell, Cat 
Figueres i Xtreme A de Sant 
Just Desvern.

L’equip A del Sweetrade 
Bowling Club – Les Franque-
ses amb, Artur Colomer, Àl-
var Cardona, Lluís Montfort, 
Íngrid Julià i Andrés Sanz, 
encapçalen la classifi cació de 
divisió d’honor de la Lliga Ca-
talana, en la primera jornada 
celebrada diumenge passat.

L’equip vallesà va aconse-
guir 40 punts dels 50 que estan 
en joc a cada concentració, en 
la classifi cació provisional el 

Pròxima prova, 
la 2.000 Viratges, 
sobre asfalt, que 
es disputarà el 23 

de novembre 


