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ACTA ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA  

 
 
 
   ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA 
 
 
Data: 22 de Gener del 2022 
Horari: a les 16:00 hores en 1ª convocatòria i a les 16,30 en 2ª 
Lloc: Club Halterofília Molins de Rei. Carrer Felip Canalias, 08750, Barcelona.  
  
Assistents: 
 
Francisco García 
Eric Bueso 
Oscar Gómez 
Damaris Sosa 
David Soria 
Aitor Diaz 
Jordi Santín 
Santiago Martínez 
Sergio Martínez 
Juan Muñoz (arriba 16:32) 
 
 
 
 

ORDRE DEL DIA 

 
- Informe President 
- Designació de 2 interventors per la signatura de l’acta Decret 58/2010 
- Taxes i reglament 2022 
- Aprovació del Calendari 2022 
- Informe tècnic 
- Torn obert de paraules 

 
 
 
 
A les 16:22 inicia la Assemblea General Extraordinària 
 
 

mailto:halterofilia@hotmail.com
http://federaciocatalanahalterofilia.blogspot.com.es/
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Informe President 
 
El president Francisco García comença l’Assemblea General Extraordinària explicant 
la situació econòmica actual de la Federació.  
Degut a la retallada del 20% en la subvenció que la Federació rep del Consell Català 
de l’Esport, la circumstància econòmica s’ha tornat molt delicada. Existeix una 
retallada general entre les Federacions Esportives de Catalunya, de fet la mitjana ha 
estat del 40%. Creiem que pels bons resultats esportius obtinguts gracies al esforç 
global de la Halterofília Catalana, hem estat menys perjudicats que altres esports. No 
obstant és una situació de gravetat en la que la Federació no pot imputar a la 
subvenció els pagaments destinats als campionats regionals.  
A més, aquest any ha estat el primer que en finalitzar el període justificatiu, encara 
no es coneixia el Pla d’acceptació. Això significa que la temporada ha transcorregut 
sense conèixer si el pressupost havia estat acceptat. Cap Federació ha pogut preveure 
que el pla d’acceptació es rebria amb l’extrem retard, i amb les retallades 
mencionades.  
Per poder continuar amb la activitat normal de la Federació durant el 2021, s’ha 
demanat un bestreta a compte de la subvenció de 48000€ a la UFEC, que s’haurà de 
retornar amb els corresponents interessos, aproximant-se a 50000€. Es buscarà 
renegociar el retornament per poder tenir líquid econòmic i poder continuar amb la 
activitat de la Halterofília Catalana. Tanmateix el 20% de la subvenció de 2020 resta 
a la espera de poder arribar. És de vital importància que es pugin obtenir més recursos 
propis i no tenir tanta dependència de la subvenció.  
  
El Sr. Garcia continua explicant que els viatges als Campionats d’España cada cop son 
més cars, no obstant sempre s’han costejat amb una participació d’equips 
nombrosos. També se’ls pagava la roba de la selecció, maillot, xandall i polo. Tot això 
es feia perquè es podia pagar, però ara la situació s’ha de replantejar.  
 
En la temporada actual no es coneix l’acceptació del pressupost, però si quan arribi el 
final de temporada es pot tornar a atorgar una ajuda als clubs en material fungible, 
es farà.  
  
 
 
Designació de 2 interventors per la signatura de l’acta Decret 58/2010 
 
 
Són designats el Sr. David Soria i la Sra. Damaris Sosa. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Taxes i reglament 2022 
 
Davant la situació econòmica explicada en l’informe del President, s’accepten per 
unanimitat les següents Taxes: 

- Quota d’afiliació de club a la FCH. Pagament de 150€ anual al mes de 
Gener/Febrer 

- Quota Campionat Catalunya sub15, 20€ 
- Quota Campionat Catalunya sub17, 25€ 
- Quota Campionat Catalunya Junior, 30€ 
- Quota Campionat Catalunya Absolut, 35€ 
- Quota Campionat Catalunya Clubs Maculí i Femení, 90€ i 60€ per equip 

respectivament 
- Jornada de Lliga, 10€ 
- Llicència absolut, 60€ 
- Llicència menors 16 anys, 35€ 
- Llicència jutge 30 € 
- Llicència entrenador/directiu 25€ 
- Llicència no competidor, 20€ 

 
S’acorda que quan una mateixa persona reuneix la condició tenir varies llicències 
(jutge, entrenador, directiu, absolut), nomes farà el pagament de la llicència amb més 
valor.   
 
S’arriba a l’acord que en els Campionats Nacionals, els participants es costejaran els 
costos que pugin ocasionar, exceptuant els atletes que en el “Start List” estiguin entre 
els 3 primers amb una marca contrastada. La resta d’aixecadors pagarà a la FCH 
l’import corresponent a viatge i allotjament, no obstant la Federació és compromet a 
retornar els costos als atletes que aconsegueixin medalla classificant entre els 3 
primers.  
 
Per unanimitat s’acorden nous requisits als ja establerts en la inclusió de nous clubs a 
la Federació Catalana d’Halterofília: 

- Un nou club ha de tenir la condició d’adherit 2 anys abans de poder ser un 
club afiliat. 

- Per poder adherir-se s’ha de pagar una quota de 4000€, podent fraccionar el 
pagament en 2 anys (2000€ i 2000€).  

- El club adherit, passats els 2 primers anys es podrà afiliar si compleix amb un 
projecte esportiu de club, el qual s’ha de concretar amb al Direcció Tècnica, 
però que tindrà com objectiu principal el treball de l’halterofília en edats 
joves, aconseguint participacions en Campionats Nacionals sub17 i sub15.    

 
 
 
Aprovació del Calendari 2022 
 
S’adjunta calendari esportiu amb les seus assignades.  
 



 
Informe tècnic 
 
Per tenir una participació més alta en les jornades de lliga catalana individual, es 
proposa incloure divisions que facin esportivament atractiva la competició.    
 
S’aprova que perquè els campionats de Catalunya tinguin una millor participació, es 
pugi competir en el campionat sense acreditar la marca mínima amb la antelació 
mínima de 12 mesos. No obstant aquests atletes, per poder estar dins la classificació 
final, han de realitzar la marca mínima de la categoria en el mateix Campionat de 
Catalunya.    
 
També es proposa i s’aprova per unanimitat la inclusió en el calendari de 
competicions la realització d’una nova competició tipus “Open”, on es pugi participar 
sense marca mínima. S’obrirà la participació a atletes que no tinguin llicència anual 
amb la Federació Catalana, però aquests tindran la obligatorietat de tramitar la 
llicència de duració d’un dia, la qual tindrà un cost reduït. El format d’aquesta 
competició (encara per concretar) pot variar de l’estàndard, amb la finalitat de ferla 
més atractiva, com pot ser realitzar competicions amb equips mixtes.   
 
 
 
 
Torn obert de paraules 
 
 
El Sr. Sergio Martínez proposa realitzar cursos d’entrenador amb una duració més 
curta que els actuals Nivell 1, per poder obrir l’oferta formativa, promocionar la 
halterofília a més públics i aconseguir més recursos propis. S’accepta la proposta i 
s’estudiarà la possibilitat de realitzar cursos d’entrenador nivell 0 (amb obtenció al 
ROPEC però amb la meitat de duració del nivell 1) i cursos que encara que no tinguin 
l’obtenció del ROPEC, pugin ser útils per aprendre i promocionar l’Halterofília.            
 
El Sr. Santiago Martínez proposa millorar les Xarxes Socials de la Federació ja que són 
una eina molt útil de difusió i promoció de l’Esport. S’accepta, i per tant es buscarà a 
una persona que s’encarregui de donar qualitat a les XXSS.    
   
El Srs. Martínez destaquen que es podria realitzar Merchandising per poder incentivar 
les competicions, o per poder vendre y obtenir recursos propis. S’estudiarà aquesta 
possibilitat y el Sr. David Soria proposa un contacte per realitzar y vendrà roba 
esportiva.  
 
 
Sense més assumptes a tractar s’acaba l’Assemblea a les 20.35h.  
 
 
     



 
 
 

 
 
 
Eric Bueso Muniesa                                                                            Francisco García Rodríguez 

Secretari                                                                                              President 

 

 

 

 

 

 

David Soria                                                                                         Damaris Sosa 

Interventor                                                                                           Interventor 

 
 
 
 


