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                                       Tinc el plaer en convocar-vos a la reunio als membres de l´equip d´Alta  Competició 
Catalanade Salmonids 2012 i els Delegats de Salmonids de les TerritorialsCatalanes, aquesta reunio tindra lloc 
El proper dia 25 de Febrer 2012 a Manresa, al restaurant La Roda del Carderer ,Av Pirelli, 70 de Manresa al 
Costat de la fabrica de rodes  Pirelli , un cop acabada aquesta reunió els que ho vulguin poden quedar-se a dinar 
 Al mateix Restaurant. 
 
         NOTA:  Aquest any els convocats a la reunió son tots els pescadors que durant el 2011 an  participat en 
1er  Selectiu  d, Alta  Competicio  Catalana i/o superiors  tant  en  Salmonids  Mosca  , com Salmonids 
Llançat ,i els pescadors que vulguin competir aquest any , recordar-vos  que no es obligatoria  l´asistencia pero si aconsellable. 
 
 
         ORDRE DEL DIA: 
 
                           09:30 hores -  Concentracio al Restaurant La Roda del Carderer a Manresa (plano adjunt). 
                           10:00 hores -  Inici  de la reunio i exposicio´general de la mateixa. 
                           10:30 hores – Votacions a representants dels pescadors per Territorials i Modalitats. 
                           11:00 hores – Formacio´del Comite de  Salmonids 2011. 
                           11:30 hores – Precs i preguntes. 
                           12:00 hores -  presentacio del Calendari esportiu salmonids 2011 
                           12:30 horas – Exposicions :Selectius i campionats de Catalunya, Normativa,  etc. 
                           13:15 hores -  Precs i preguntes.   
                           13:45 hores -  Finalitzacio´ i  tancamentde la Reunio´. 
                           14:00 hores -  Dinar per els convocats a la reunio +/- 18Eu/ persona (el dinar es voluntari ) 
 
 
El Comité de salmonids , fins a les hores esta` format per : 
President  del  Comité:                                                        Ramon Mena Diaz 
Coordinador  del Comité                                                     Fernando Guirado Fernandez 
Secretari  del  Comité                                                          Heiler Morales 
Jutge del Comité                                                                  Jordi Ferrer Capdevila                                                                     
 
 Delegat RTP  Barcelona                                                      Valenti Espinal Vila 
Delegat RTP  Girona                                                           Bartolome Cortes Perez 
Delegat RTP  Lleida                                                             
Delegat RTP  Tarragona                                                     Dolors Cano Viudez 
 
 
 Delegat Área de Salmonids 
        Ramon Mena Diaz 
 
 
 
 
 
       ES IMPORTANT comunicar si algun membre del comité actual no pot asistir a la reunio´i recordar que si vol  
Delegar la seva paraule  i/o el vot a algun altre assistent covocat,ho ha de fer sempre per escrit, firmat per amdues 
Parts  i entregar-lo al  secretari del Comité´, abans de l´inici de la reunio´. 
 
     ES IMPRESCINDIBLE  confirmar l´asistencia al dinar per correu-e : salmonids@fcpeic.cat , o al Coordinador el 
Comité al telefon 648.050.332 ,el mes aviat possible , amb data limit dia :18 Febrer 2012. 
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