Benvolguts i benvolgudes,
Com sabeu, fa uns mesos es van celebrar les eleccions a la presidència de la Federació Catalana de
Rem, i a resultes d’aquest procés es va posar en marxa una nova Comissió de Banc Fixe, la qual ja
ha començat a treballar en diversos àmbits per tal millorar el rem català, competitiu i lúdic. En
aquest sentit volem incidir en la importància que els practicants de rem lúdic obtinguin la
corresponent llicència federativa i fer visibles tots els practicants de rem lúdic.
A l’hora de practicar el rem, tenint en compte que ho fem en un entorn canviant com és el mar o
el riu, moltes vegades no donem importància als riscos que correm i les conseqüències que
podem patir en realitzar malament una sortida.
Disposar d’una llicència federativa no només és molt recomanable sinó que, gairebé, s’ha
convertit en imprescindible.
Amb la llicència de la Federació Catalana de Rem obtindrem cobertures en cas d’accident,
assistència sanitària, opció de realitzar cursos així com diversos avantatges en entitats
col·laboradores.
Des de la Federació Catalana de Rem ens hem adonat de la importància de tenir a totes les
persones federades, volem fer gran el rem i per això hem fet un esforç per incrementar el valor de
la fitxa lúdica a un menor preu.
Què inclou la llicència federativa?







Cobertura en cas d’accidents.
Opció a participar en els cursos de timoner i seminaris de Banc Fix que organitzi la
Federació. (enguany durant el primer semestre hi ha previst un curs de dues jornades
amb teoria i pràctica a les instal·lacions de la Federació a Barcelona).
Revisions mèdiques més econòmiques. Per 20-25€ pots tenir una revisió mèdica bàsica i
la cobertura és per tota Catalunya. https://doctorfy.com/
Dret a la utilització dels recursos de la residència de Banyoles. S'ha negociat preus
especials pels federats catalans.
Hem abaixat la fitxa lúdica fins als 30€ anuals. A més, en qualsevol moment de la
temporada es pot canviar la modalitat, a la llicència competitiva, abonant la diferència.

Recordeu també que, a la gran majoria de convocatòries de subvencions públiques es valora el
nombre de practicants amb llicència federativa, per tant, aquesta inversió és fàcilment
recuperable.
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Així mateix, oferim un seguit d’avantatges a aquells clubs afiliats a la FCR:
 Assegurança de responsabilitat civil en l'organització de competicions.
 Pel 2017 estem organitzant amb els clubs un seguit de trobades lúdiques, per ampliar la
oferta a tota Catalunya i promocionar l'esport.
 Promoció a traves del web i xarxes socials de les trobades que s’organitzin.
 Assessorament tècnic per part de la Federació als clubs federats.
 Els clubs que organitzin trobades lúdiques podran comptar amb una ajuda arbitral. Es
valorarà cada cas, segons la disponibilitat d’àrbitres.
 Els clubs federats tenen a la seva disposició l’oficina de clubs de la UFEC que els hi pot
donar cobertura en diferents àmbits: subvencions, laboral, fiscal, comptable, jurídic,
servei d’imatge i servei lingüístic.

En resum, tenir una llicència federativa aporta un plus de seguretat a la pràctica del nostre esport.
Tenim la millor Federació, la Generalitat ens va atorgar el premi a la millor gestió federativa. Com
no pot ser d’una altra manera, estem oberts als vostres suggeriments i comentaris que ajudin a
fer gran el nostre esport. Entre tots, estem fent bé la feina, només hi faltes tú!
Cordialment,

Barcelona, 10 de març de 2017
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