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FEDERACIÓ CATALANA DE NATACIÓ
Assemblea General Ordinària. Maig 2009

Convocatòria
Amb la finalitat de poder tractar els assumptes assenyalats en l’Or-
dre del Dia, la Junta Directiva de la FEDERACIÓ CATALANA DE
NATACIÓ convoca tots els seus membres i tots els Clubs i Entitats
afiliades a l’Assemblea General Ordinària, que tindrà lloc el proper
dia 30 de maig d’enguany, a les deu del matí en primera convocatò-
ria i a dos quarts d’onze en segona, a l’Hotel Avenida Palace, Gran
Via de les Corts Catalanes, núm. 605 de Barcelona.

ORDRE DEL DIA
1) Informe del Sr. President de la Federació Catalana de Natació.
2) Aprovació, si escau, de la ratificació del membres i càrrecs de

la Junta Directiva de la Federació Catalana de Natació.
3) Aprovació, si escau, de la memòria esportiva de l’any 2008,

del pla d’actuació general i les directrius del calendari de competi-
cions de Catalunya per a l’any 2009.

4) Aprovació, si escau, de la memòria econòmica, l’estat de
comptes i la liquidació dels pressupostos generals de l’exercici eco-
nòmic de l’any 2008.

5) Aprovació, si escau, dels pressupostos generals corresponents
a l’exercici econòmic de l’any 2009.

6) Aprovació, si escau, de la designació dels auditors per a l’exer-
cici econòmic 2009.

7) Aprovació, si escau, de la proposta de modificació dels Esta-
tuts de la Federació Catalana de Natació, presentada per la Junta
Directiva.

8) Aprovació, si escau, de la proposta de modificació del Regla-
ment Disciplinari de la Federació Catalana de Natació, presentada
per la Junta Directiva.

9) Aprovació, si escau, de la proposta de modificació dels Regla-
ments Esportius de Competicions de la Federació Catalana de Nata-
ció, presentada per la Junta Directiva.

10) Aprovació, si escau, de la proposta de modificació del Regla-
ment de Clubs i entitats afiliades a la Federació Catalana de Nata-
ció, presentada per la Junta Directiva.

11) Aprovació, si escau, de la proposta de modificació del Regla-
ment del Comitè d’Àrbitres de la Federació Catalana de Natació,
presentada per la Junta Directiva.

12) Aprovació, si escau, de la proposta de drets arbitrals per a la
temporada 2009/10.

13) Aprovació, si escau, de les propostes presentades pels Clubs
afiliats a la Federació Catalana de Natació, d’acord amb l’article 10.e
dels nostres Estatuts.

14) Torn obert de paraules.
15) Elecció de tres membres de l’Assemblea per aprovar-ne l’Ac-

ta, en un termini màxim de trenta dies.
Barcelona, 30 d’abril de 2009

El president de la Federació Catalana de Natació, 
Enric Bertrán i Campañá 

La secretària de la Junta Directiva, Cristina Sandoval i Puig

POLIESPORTIU FITA ESPORTIVA

Tarragona ja és
la candidata
# El COE tria la ciutat
catalana com a
aspirant oficial als Jocs
Mediterranis del 2017

Oriol Margalef
TARRAGONA

Queda molt per al 2017,
però des d’ahir a Tarragona
es veuen més a prop. La ciu-
tat porta un any i mig treba-
llant la seva candidatura
per als Jocs del Mediterrani
del 2017, però no va ser fins
ahir, a Madrid, que el pro-
jecte tarragoní va fer el pri-
mer pas endavant. Poques
setmanes després que Car-
tagena anunciés la intenció
de presentar la seva pròpia
candidatura, el Comitè
Olímpic Espanyol (COE) va
voler evitar la rivalitat i va
donar suport oficial a les as-
piracions de Tarragona.

Tot just acabar l’assem-
blea general del COE, que
va renovar com a president
Alejandro Blanco, el seu co-
mitè executiu va decidir fer
de Tarragona la candidatu-
ra oficial de l’Estat als Jocs
del Mediterrani. L’acord es
va prendre per unanimitat,
i a proposta del mateix
Blanco es va decidir no
traslladar-lo a votació de
l’assemblea general. El
màxim dirigent del COE va
destacar l’ampli suport que

ha rebut Tarragona per
part de les institucions ca-
talanes, i va desitjar que
pugui superar l’alt nivell de
qualitat d’Almeria 2005.

El suport oficial del COE
arriba aviat, tal com volien
els promotors de Tarrago-
na 2017, que ara tenen un
parell d’anys per endavant
per promocionar la candi-
datura a nivell internacio-
nal. L’any 2011 està previst
que el Comitè Internacio-
nal dels Jocs del Mediterra-
ni, prèvia avaluació de
totes les aspirants, anunciï
el nom de la seu del 2017.
Tot i que Esmirna (Tur-
quia), Trípoli (Líbia), Rije-
ka (Croàcia) i Tànger (Mar-
roc) presentaran candida-
tura, cap d’aquestes ciutats
ha obtingut encara suport
oficial, i això, segons va dir
l’alcalde, Josep Fèlix Balles-
teros, hauria de donar
avantatge a Tarragona en
la cursa internacional de
promoció. De fet, s’espera
que Tarragona serà l’única
candidatura oficial presen-
tada aquest estiu, durant la
celebració dels Jocs del Me-
diterrani a Pescara (Itàlia).

Els Jocs del Mediterrani
se celebren cada quatre
anys des que el 1951 es van
fer a la ciutat d’Alexandria,
Egipte. La segona edició
(1955) va tenir com a seu
Barcelona. ■

més esports
Fórmula 1
Sanció a McLaren que no
haurà de complir. El Consell
Mundial de la FIA va sancionar
amb tres curses l’escuderia
McLaren per haver mentit als
comissaris a Austràlia, tot i que
deixa el càstig en suspens si no
hi ha reincidència en un any.

Poliesportiu
Ramzi, Schumacher i Rebe-
llin, positius a Pequín. El
campió olímpic de 1.500, Rai-
xid Ramzi, i els ciclistes Davi-
de Rebellin, plata, i Stefan
Schumacher són tres dels sis
positius que van ser detectats
als Jocs de Pequín.

Bàsquet
Portland força el sisè partit.
Els Blazers van salvar el pri-
mer match ball en derrotar els
Rockets de Houston (88-77) i
deixa l’eliminatòria en 2-3. Al
seu torn, els Mavericks van eli-
minar els San Antonio Spurs
(93-106) amb un 4-1 a la sèrie.

Tenis
NadaliRobredo,endavanta
Roma.El manacorí va derrotar
Seppi (6-2 i 6-3) i el català Kohl-
schreiber (6-2 i 7-6). Verdasco
va vèncer Fish (6-4, 5-7 i 6-3),
Mónaco va guanyar Murray (1-
6, 6-3 i 7-5) i Ferrer va perdre
amb Mathieu (6-3, 2-6 i 6-2).

Xavi Salvatella
BARCELONA

Observant Jérôme Guis-
set, capità dels Catalans
Dragons, molts aficio-
nats a l’esport hi sabri-
en veure el que és: un ju-

gador de rugbi. El que potser no en-
devinarien és que Guisset és jugador
de rugbi a XIII, el germà petit –però
no menys important– del rugbi tradi-
cional, amb quinze jugadors per
equip. La modalitat amb tretze juga-
dors va néixer d’una escissió dels
clubs del nord i el sud d’Anglaterra.
Era el 1895 i des d’aleshores el rugbi
a XIII no ha parat de créixer en afici-
onats i suport popular.

Al Regne Unit és un dels pocs es-
ports que competeixen a les graelles
de televisió amb el futbol i a Austrà-
lia és l’esport rei. El fet de ser tan re-
llevant en països amants dels es-
ports d’equip li ha donat un impuls
definitiu. De fet, la Federació Euro-
pea compta amb 22 països mem-

bres. Un dels últims a rebre el reco-
neixement oficial ha estat Catalu-
nya, ja que l’Associació Catalana de
Rugbi Lliga –com també s’anomena
aquest esport– va ser acceptada el
30 d’agost del 2008 per unanimitat.
Aquesta institució actua com a fede-
ració i organitza la Lliga catalana,
formada per nou equips, i mira de
resoldre els pocs serrells pendents
per tal que la selecció pugui debutar
oficialment a l’Euro Med Challenge
el proper mes de juliol.

El 20 de juny, festa grossa
“Som catalans, sentim les nostres
arrels, i a Barcelona ens hi troba-
rem com a casa”. Són paraules de
Bernard Guasch, president dels Ca-
talans Dragons. El dirigent del club
de Perpinyà resumeix d’aquesta
manera la felicitat que sent l’equip
nord-català per poder disputar un
dels seus propers partits de la
Super League, la Champions del
rugbi a XIII, a l’Estadi Olímpic Lluís
Companys. Serà el 20 de juny con-

tra els Warrington Wolves. La festa,
a més, serà completa, ja que la se-
lecció catalana aprofitarà per dis-
putar-hi un partit amistós, segura-
ment contra la República Txeca. A
l’organització de l’esdeveniment hi
està donant suport la Plataforma
Pro Seleccions Esportives, així com
el Consell Català de l’Esport i la Ge-
neralitat de Catalunya.

Els Catalans Dragons ja van acon-
seguir la fita d’arribar a disputar la
final de la Copa anglesa de rugbi a
XIII a Wembley fa dues temporades.
Aquell memorable 25 d’agost va
sonar Els segadors, himne adoptat
per l’equip de Perpinyà, davant de
més de 80.000 persones al mític es-
tadi de Londres. Aquest precedent
va animar el rugbi a XIII català a
tenir veu pròpia al món. Ara ja no hi
ha qui els aturi. La pilota ovalada
servirà un cop més per fer país
entre els catalans del nord i del sud.
La cita, el 20 de juny a Montjuïc. Es-
pectacle assegurat amb els Dragons
quadribarrats. ■

Rugbi a XIII Un esport amb projecció a Catalunya Reportatge

Mésrugbiamb
accentnord-català
PROMOCIÓ · Els Catalans Dragons jugaran de locals a Montjuïc un
partit de la Lliga Europea OFICIALITAT · La federació es mobilitza
per formar la selecció catalana, que debutaria oficialment al juliol

L’australià Jason Croker condueix amb força un atac dels Catalans Dragons en un partit de la Super League ■ R. ROIG / AFP


