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BOWLING TENPIN

Represa de la Lliga Catalana de 
Divisió d’honor

FUTBOL

‘La Frontal’, el nou 
programa de la FCF TV

La temporada 2020-2021 
engega amb moltes novetats 
tecnològiques, la més impor-
tant i destacada, la nova FCF 
TV. El nou canal ofi cial de 
la FCF estarà disponible en 
breu, com a APP de descàrre-
ga i accés gratuït en els nous 
models d’Smart TV de les 
marques Samsung i LG. 

La gran aposta de la reno-
vada FCF TV serà ‘La Frontal’, 
programa de nova creació que 
s’emetrà cada dilluns al vespre, 
d’una hora de durada, i que 
repassarà l’actualitat del fut-
bol i futbol sala català. L’espai 
estarà presentat i conduït per 
periodista esportiu Carles Fité, 
i viurà el seu tret de sortida amb 
l’inici de les competicions, el 
pròxim mes d’octubre.

La ZEM Jaume Tubau, de 
Sant Cugat del Vallès, ha aco-
llit la gravació del programa 
pilot. La gesta d’aquest pro-
grama 0 ha comptat amb la 
participació del president del 
Sant Cugat FC, Llorenç Santa-
susagna, així com de membres 
de l’estructura tècnica del club.

Un dels aspectes més re-
llevants de ‘La Frontal’ serà 
el plató, en format itinerant. 
Així, cada setmana el pro-
tagonista del programa serà 
un club, al qual es dirigirà el 

EL NOU CANAL DE TELEVISIÓ de la FCF s’estrenarà amb 
un programa que repassarà l’actualitat del futbol i del futbol 
sala català els dilluns al vespre

presentador per realitzar-hi el 
programa. D’aquesta manera, 
l’espectador podrà conèixer 
d’una manera àmplia la reali-
tat del club, i es donarà veu a 

diferents membres de l’entitat.
A més, ‘La Frontal’ oferirà 

els resums de la jornada de 
Segona Divisió ‘B’, Tercera Di-
visió i Primera Catalana, en-

tre d’altres categories, a més 
de diferents imatges inèdites 
d’alguns partits destacats de 
la territorial catalana d’aquell 
cap de setmana.

FEDERACIÓ CATALANA DE JUDO

Convocatòria d’assemblea general 
ordinària
D’acord amb l’article 62 del Decret 58/2010, de 4 de maig de 2010, de les 
Entitats Esportives de Catalunya, en relació amb l’article 61.a) i 61.c) del 
mateix cos legal, i l’article 57 i 58 dels Estatuts de la FEDERACIÓ CATALANA 
DE JUDO I DISCIPLINES ASSOCIADES, el President de la FEDERACIÓ 
CATALANA DE JUDO I DISCIPLINES ASSOCIADES, té l’honor de convocar-lo 
a l’Assemblea General Ordinària pel proper 3 OCTUBRE a les 10:30 hores en 
primera convocatòria i a les 11:00 hores en segona convocatòria, a l’AUDITORI 
MUNICIPAL de Badia del Vallès, Plaça de les Entitats s/n, amb el següent,
ORDRE DEL DIA
Benvinguda als membres de l’Assemblea
Informe del President
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, en relació amb l’article 61 dels Estatuts de la Federació
2. Aprovar, si s’escau, la liquidació de l’exercici econòmic 2019 vençut, amb el 
tancament de balanç i el compte de resultats, auditats
3. Aprovar, si s’escau, l’informe o la memòria de les activitats de l’exercici 2019 
vençut
4. Aprovar, si s’escau, el pressupost econòmic 2020 de la Federació Catalana de 
Judo i Disciplines Associades, per a l’exercici actual
5. Aprovar, si s’escau, les noves quotes establertes per l’any 2020
6. Aprovar, si s’escau, el Pla General d’Actuació Anual i el Calendari Esportiu 
Ofi cial de la Federació Catalana de Judo i Disciplines Associades, per l’any 
2020
7. Nomenament i aprovació, si s’escau, dels auditors de comptes per l’exercici 
2020
8. Ratifi cació, si s’escau, de càrrecs federatius
9. Informar del nou sistema Kyus
10. Situació del projecte del nou Pavelló de  Badia del Vallès
11. Torn obert de paraules
NOTES: 
A) La informació relativa als punts de l’ordre del dia, estaran a disposició 
de tots els membres a les ofi cines de la FEDERACIÓ CATALANA DE JUDO 
i DISCIPLINES ASSOCIADES, dins de l’horari habitual i des del moment 
d’aquesta convocatòria.
B) Aquesta convocatòria podria ser modifi cada per motius de la actual 
pandèmia de la Covid 19, d’acord amb les prescripcions de l’administració, i 
informant de forma immediata als membres de la Federació.

FEDERACIÓ CATALANA DE PATINATGE
Convocatòria d’assemblea general 
ordinària
En compliment dels nostres Estatuts i del Decret 58/2010 de les entitats 
esportives de Catalunya,  previ acord de Junta Directiva del passat 29 de 
juliol, em plau convocar-vos a l’ ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA, que 
tindrà lloc el proper dia 3 d’octubre de 2020, a les 10,30 hores, en primera 
convocatòria i a les 11,00 hores en segona convocatòria, a la Sala d’Actes del 
Consell Català de l’Esport (C/ Sant Mateu, s/n Esplugues de Llobregat).  A 
partir de les 10,00 hores del matí i fi ns a l’inici de l’Assemblea es servirà un 
“coff e break”, per a tots els assistents.
O R D R E   D E L   D I A
1.- Elecció entre els membres de l’Assemblea, presents de dos interventors 
per subscriure l’acta, juntament amb el president i la secretària.
2.- Informe del president.
3.-   Aprovar, si s’escau, l’informe o memòria de les activitats de l’exercici 
vençut.
4.- Aprovació, si s’escau, de la liquidació de l’exercici econòmic vençut amb 
el tancament del balanç i compte de resultats.
5.- Aprovació, si escau, del pla general d’actuació anual i el calendari esportiu 
ofi cial.
6.-Aprovació, si escau, de les quotes, el preu de les llicències, taxes i/o serveis.
7.-Aprovació, si escau, de les propostes que la junta directiva acordi sotmetre 
a l’assemblea 
8.- Aprovació, si s’escau, de les propostes que les entitats esportives afi liades 
vulguin presentar a l’assemblea, sempre que tinguin el recolzament del 10% 
del total d’assembleistes i es presentin per escrit dins del termini fi xat pels 
estatuts.
 9.-Constitució de les reunions tècniques sectorials.
10.- Aprovació, si s’escau, per l’Assemblea General dels acords presos en les 
reunions tècniques sectorials.
11.- Torn obert de paraules.
Esperant comptar amb la vostra assistència, aprofi to l’avinentesa per a 
saludar-vos ben cordialment,
RAMON BASIANA i VERS
President

Barcelona,  29 de juliol de 2020

ANUNCIS OFICIALS

Aquest diumenge se celebra 
la darrera jornada de divisió 
d’honor la de la Lliga Catalana 
corresponent a la temporada 
2019-20.    

L’Equip A del Sweetrade 
Bowling Club- Les Franqueses 
invicte en tota la temporada 
serà el campió indiscutible, la 
retirada de l’equip del BC Dia-
gonal amplia la distància en-

tre el capdavanter i el següent 
classifi cat, el repte és ara per 
la segona posició que està en-
tre els equips Joventut Al-Vici, 
CB  A de Castelldefels i el Cat 
Bowling Figueres.

Les instal·lacions 
d’Ilusiona Girobowling de Salt 
acullen aquesta jornada amb 
totes les mesures antiCovid 
establertes.
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