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CIRCULAR 03/2019-20  

 

Assumptes 

1. Canvis en la constitució de la Junta Directiva. 
2. Dimissió com a jutge FCAG del Sr. Enrique Herbera. 
3. Agraïment i salutació. 

 

1. CANVIS EN LA CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA 

El passat mes de juny la Sra. Sofia Díaz (Vicepresidenta i presidenta del comitè 
esportiu) i el Sr. Albert Gil (Vocal de la junta directiva i del comitè esportiu) van 
presentar la dimissió dels càrrecs que ocupaven per motius personals. 

Tal i com expressa l’article Article 79.a (Provisió de vacants) dels Estatuts de la 
Federació Catalana d’Agility, la presidenta de la FCAG, Sra. Lucia López, ha acordat la 
designació dels càrrecs corresponents a: 

 Vicepresident junta directiva i president del comitè esportiu: Juli Beltrán.  

 Vocal junta directiva: Carme Alòs. 

 Vocal junta directiva: Ivan Caravaca. 

 Vocal junta directiva: Marc Antoni González. 

Aquesta nominació de càrrecs de la junta directiva és vàlida fins a que siguin ratificats 
durant la primera assemblea general que celebri la FCAG. 

2. DIMISSIÓ COM A JUTGE FCAG DEL SR. ENRIQUE HERBERA 

En finalitzar el passat Campionat de Catalunya, el Sr. Enrique Herbera ha presentat la 
seva dimissió com a jutge de la FCAG per motius personals. 
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3. AGRAÏMENT I SALUTACIÓ 

Des de la junta directiva volem manifestar el nostre més sincer agraïment per la tasca 
que han dut a terme Sofia, Albert, i Enrique al llarg d’aquests darrers anys, i desitjar-
vos la millor de les sorts i que ens puguem retrobar en un futur proper. 

Així mateix, donem la més afectuosa benvinguda a Carme, Juli, Ivan, i Marc Antoni. 
Estem segurs que la seva vàlua i il·lusió milloraran les activitats desenvolupades per la 
junta, i la pràctica de l’esport de l’agility en general. 

 

 
 

Salutacions, 

 

 

 

El Secretari                  

Juanjo Espadas 
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