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CONVOCATÒRIA: 

REUNIÓ DE CLUBS DE LA DELEGACIÓ DE LLEIDA 

• DIA: Dissabte, 11 d’octubre de 2014. 

• LLOC: Oficines de la Delegació d’Escacs de Lleida, Av. Del Segre 7 de 

Lleida.  

• HORA: 10:00 h. 

Ordre del dia: 

1. Informe de la Delegació de Lleida. 

2. Precs i preguntes.  

Propostes dels clubs per afegir a l'ordre del dia: 

Club d'Escacs Balaguer: 

1. Beques 2014-2015 de la Federació per als jugadors Subs de Lleida. 

2. Carta entregada a la Federació catalana sol·licitant canvi de model de gestió i 

de delegat a Lleida. 

Club d'Escacs ADEJO: 

1. Valoració general dels últims tres anys. 

2. Inversió econòmica dels últims tres anys a la província de Lleida: com, quan i 

a qui. 

3. Escacs base: quins són els projectes de l’actual delegat en aquest tema. 

4. Quins criteris se segueixen per escollir els nens o nenes amb dret a beca. 

5. Quins són els criteris de selecció en les licitacions: campionats, arbitratges, 

entrenadors. 

6.  A quantes assemblees ha assistit l’actual delegat de Lleida, i quina ha estat 

la seva posició en cadascuna de les propostes presentades per la Junta de la 

Federació Catalana d’Escacs.  

7. De quina manera defensa el delegat els interessos de la província de Lleida?. 
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8. Quin ha estat el paper del delegat actual amb l’Open de Balaguer i quina és 

la política en aquests tornejos? 

Club d'Escacs Ponts: 

1. A dia d'avui demanem que a la reunió del dia 11 d'octubre de 2014, amb els 

clubs de Lleida es proposi el canvi de l'actual Delegat de la Territorial de la 

FCE a Lleida, per així intentar revifar i dinamitzar els escacs a la nostra 

Territorial. 

Proposem que sigui nomenat com a nou Delegat de la Territorial de Lleida, el 

Sr. Santi Herreros Angrill, de Ponts, i a poder ser fer el canvi amb la màxima 

celeritat possible, i que ja es pugui fer el nomenament oficial a l'Assamblea 

de clubs de la FCE del dia 22 de novembre de 2014, i així ja poder posar-nos 

a treballar pels escacs lleidatans. 

2. Detall de l’estat comptable de la Delegació de Lleida, balanç dels pagaments 

dels clubs de Lleida i retorn que fa la Federació a la província en forma 

d’inversió. 

3. Criteris sobre les licitacions i adjudicacions de les diferents proves realitzades 

els darrers anys i explicació de qui té la potestat per prendre les decisions. 

4. Detall del pla de treball dels Escacs Base a la província. 

5. Procés de selecció i adjudicació dels arbitratges dels diferents tornejos. 

6. Destí del pressupost destinat a promocionar els escacs femenins a Lleida. 

7. Calendari previst de reunions amb els clubs de Lleida dels darrers anys i dels 

pròxims. 

8. Evolució del nombre de Clubs i de llicències d’escacs a Lleida dels últims 3 

anys. 
 


