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En relació a la documentació presentada telemàticament en data 29/06/2021 al Consell 
Català de l’Esport per la per la FEDERACIÓ CATALANA DE FÍSIC-CULTURISME, 
mitjançant la qual comuniqueu la ratificació assembleària de l’acord de nomenament dels 
delegats territorials de la Federació, una vegada analitzat el seu contingut, d’acord amb el 
previst al Decret 34/2010, de 9 de març, del Registre d'entitats esportives de la Generalitat 
de Catalunya, com també, d’acord amb el previst al Decret 58/2010, de 4 de maig, de les 
entitats esportives de Catalunya, modificat parcialment pel Decret 55/2012, de 29 d’abril, us 
notifiquem que: 
 

a) El Registre d'entitats esportives de la Generalitat de Catalunya ha inscrit de manera 
definitiva als delegats territorials designats per acord de la Junta directiva de data 
20/05/2021 i ratificats per acord de l’Assemblea general de data 22/05/2021, de la 
manera que segueix: 

 

vocal i delegat territorial a Lleida José Luis Belmonte Martínez 
vocal i delegat territorial a Tarragona Brígida Millan Salinas 
vocal i delegat territorial a Girona Divina Providencia Monegro Sánchez  
vocal i delegat territorial a Barcelona Jorge Torrent Méndez 

 

En conseqüència, la composició de la Junta directiva de la FEDERACIÓ CATALANA DE 
FÍSIC-CULTURISME, proclamada en data 20/05/2021, que consta inscrita de manera 
definitiva al Registre d’entitats esportives és la següent: 
 

president Enrique Torrent Méndez 
vicepresident  Federico Lafuente Brandez 
secretari Manuel Muñoz Santillana 
tresorer Luis Ángel Urrutia Oroz 
vocal Miguel de Haro Muñoz 
vocal María Victoria Luque Espinosa 
vocal Cristina Saiz Girona 
vocal i delegat territorial a Lleida José Luis Belmonte Martínez 
vocal i delegat territorial a Tarragona Brígida Millan Salinas 
vocal i delegat territorial a Girona Divina Providencia Monegro Sánchez  
vocal i delegat territorial a Barcelona Jorge Torrent Méndez 

 
Esplugues de Llobregat 
 

La cap de la Secció de Registre i assessorament  
jurídic d’entitats esportives (ef) 
 
 
 
Elisa Amat Roselló  
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