
 

 

Grup de Velers RC IKARUS 

Santa Coloma de Gramenet 
 

 

ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA 

11 GENER 2020 

 
El 11 de gener del 2020 a les 18 hr i en segona convocatòria. S’ha 

celebrat al Centre Cívic Can Franquesas de Santa Coloma de 

Gramenet, seu social del Club, la Assemblea Ordinària General Anual. 

 

Presents: 

Carles Aymat Simó 

Octavi Dolcet 

Josep Antoni Esparza Valls 

Lluis Mejias Molero 

Fernando Valls Castellar 

Juan Sánchez Umbria 

        Emilio Escobar 
Hugo Escobar 

Eduard Famadas Robert 

 

 

 

1r. Lectura i aprovació Acta anterior Assemblea 

 

L’assemblea s’inicia amb la lectura de l’acta de la anterior assemblea. 

S’aprova per unanimitat. 

 

 

2r Liquidació exercici 2018 

 
Josep Esparza tresorer del Club fa resum del estat de comptes i 

liquidació del exercici 2019. 

Al 2019 tampoc s’han demanat subvenció, la diferencia entre 

despeses i ingressos a 31/12/19 a resta en -43,81 €. 

S’aporta copia als socis presents i s’aprova por unanimitat, recordant 

a tots els socis que el detall de comptes esta a la seva disposició pel 

tresorer, per poder-lo consultar. 

El pressupost del any 2020 queda establert en 4720 €. Que es la 

previsió de ingressos per quotes.  
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3t Resum activitats 2019 

 

Lluis Mejias fa un resumen de las activitats realitzades pel Club i els 

seus soci el 2019: 
 35 activitats durant l’any programades amb participació regular. 

 Concursos Socials F3F amb regular assistència. 

 Proves FAC Campionat Catalunya F3F  , nomes una finalitzada. 

 Regates vaixells a vela Micro Magic assistència mínima.  

 Participació a la Festa Major De Santa Coloma de Gramenet 

amb escola/concurs nens i obsequi mini velers in creixendo. 

 Gala del l’Esport Colomenc i lliurament del Trofeu de 

l’Ajuntament al Campió de Catalunya F3F 2017 soci de IKARUS 

al Sr. Hugo Escobar. 

 trobades de velers remolcats a Ripollet amb poca assistència . 

 Sortides en grup a concursos Open Nacionals F3F normal 

 Sortides en grup a concursos Internacionals FAI F3F  
 Sortides a concursos RFAE i FAC F5J 

 Sortides a concursos RFAE F3K 

 

Veure resums a la web del Club www.ikarusrc.com 

 

 

 

4è Calendari activitats 2019. 

 

S’aporta proposta de calendari d’activitats del Club per l’any 2020 i 

probes del calendari FAC, RFAE nacionals i FAI de fora de España. 

Les remolcades programades al calendari a Ripollet RACBSA seran 

subvencionades pel Club. 
S’inclou al calendari sortides F3F. 

Organització de les quatre proves de la Lliga del Campionat de 

Catalunya F3F en diverses vessants ,no mes las tres millors 

puntuables i a falta de una prova per les tres es podrà afeixir una 

prova de la Catalunya Nort. 

Queda aprovat el calendari de activitats 2020. Es trametrà a tots els 

socis i es publicarà a www.Ikarusrc.com /actividades/agenda 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.ikarusrc.com/
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5è Quotes socials i quota Federació. 

 

S’aprova por unanimitat mantenir la quota de soci, que tenim des de 

el 2010, en 70 € anuals para tot els socis, i subvencionar amb 25 € la 
llicència federativa que es obligatòria para tots els socis practicants. 

Llicència sols Catalunya FAC, 50 € 

Habilitació nacional RFAE, 30 € 

Així el club tramitarà la llicència catalana FAC de tots els socis, 

excepte els que indiqueu, via email a info@ikarusrc.com, que 

disposeu de llicència per un altre club o no practicareu 

aeromodelisme aquest any. 

Els socis que vulguin la habilitació nacional RFAE, cal que ho sol·licitin 

expressament via email a info@ikarusrc.com  

La llicència FAI cal que cada soci la sol·liciti personalment a RFAE. 

(30€). Els socis amb llicència FAI que vulguin participar en 

competicions fora de España, cal que ho comuniquin a la FAC, visiteu 
la web de la FAC. Hi ha un formulari per les sortides internacionals. 

 

 

 

 

 

6è Precs i preguntes. 

 

 S'ha adquirit l'any 2019 un nou equip de cronometratge de F3F.   

Am un cost total de 830.52 €.  

Es comenta que aquest any 2020 finalitza l'actual junta i abans de 

finalitzar l'any s'iniciarà el procés electoral. 

 
 

 

 

Agraint l’assistència i sense més comentaris es tanca l’assemblea 

 

 

La Junta Directiva del GVRC IKARUS 
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