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CIRCULAR 1/2012 

 
 

ELECCIONS 2012 
 

La nova Junta Directiva comença el seu mandat amb data d’efectivitat 12 de març de 2012 i té una durada 
de sis anys. 
 
Presidenta: Mª Dolores Rodríguez 
Vicepresidenta i Directora del Comitè Esportiu: Mª Luisa Molina 
Tresorer: Javier Gil 
Secretari: Alfredo Tuset 
Vocal i Directora de l’Escola Catalana d’Agility: Natalia Cuadrado 
Vocal i relacions institucionals i amb la premsa: José Castaño 
Vocal: Miguel Ángel Pérez 
 

COPA CATALUNYA 2012 

La Copa Catalunya 2012 l’organitzarà el Club d’Agility Ciutat Comtal al complex Esportiu Municipal “La 
Bàscula” del districte Zona Franca de la ciutat de Barcelona. El terreny serà de gespa artificial. 

El jutge de la Copa per individual serà el britànic Andrew Dicker i el jutge de la Copa per equips ho serà de 
la Federació. 

ALTRES 

 

� El director de jutges Sr. Ginés Vico presenta la dimissió del seu càrrec amb data 28 de gener de 2012. 
� El Club d’Agility Badalona nomena com a nou president de l’entitat a Ginés Vico amb data d’efectivitat 

23 de febrer de 2012. 
BRITISH OPEN 2012 

 

Us recordem  que les gosses en cel i els gossos amb les orelles tallades no podran participar en aquest 
esdeveniment.  
 
La normativa per l’entrada de animals (Pet Travel Scheme) al Regne Unit ha canviat a partir del 1 de gener 
de 2012. Més informació al web del Ministeri de Medi Ambient del Regne Unit. 
    

http://www.defra.gov.uk/wildlife-pets/pets/travel/ 
 
És molt important realitzar tots els tràmits amb un mínim d'un mes d’antelació a la data desitjada d'entrada 
del gos en el Regne Unit. 
 
Ja no serà necessari el test d'anticossos de la ràbia, si es compleixen les premisses descrites més endavant: 
 
Tot gos haurà de tenir:   
 
� Microxip donat d'alta en el Registre d'Animals de Companyia corresponent a cada Comunitat 

Autònoma.  
� Passaport expedit per un veterinari amb les vacunacions i tractaments antiparasitaris al dia.  
� Vacuna antiràbica posada almenys 21 dies abans de la data d'entrada del gos en el Regne Unit. 
� Tractament antiparasitari contra la tènia ( Echinococcus), no menys de 24 hores i no més de 120 hores 

(1-5 dies) abans de l'hora d'arribada prevista al Regne Unit. El tractament s’anotarà en el passaport. 
 
 
Salutacions cordials 
 
 
 
                                                                                                           Badalona, a 29 de Març de 2012 
 
El Secretari 
Alfredo Tuset 


