
Carta presentació de candidatura 

 
QUI SÓC ? 

 
Em dic Miguel Angel Ventura Xalma i sóc jugador de pitch and putt des de fa mes de 18 anys, amb nombre de 
llicència ACPP003722. Participo en tot tipus de tornejos, tant oficials com socials, en l'àmbit de Catalunya, 
coneixent perfectament aquest esport i tota la seva problemàtica. 
 
M'he proposat molt seriosament ser l'enllaç entre jugadors i Federació, disposant de tot el temps que aquesta 
tasca requereix, però sobretot espero tenir la vostra ajuda i col·laboració per dur-la a terme i entre tots millorar 
aquest esport que tant ens agrada i volem. 
 
INFORMACIO 

1. Tinc creada des de fa 2 anys un compte de correu (representanjugadorsp.p@gmail.com) que és i serà el 
mitjà de comunicació entre vosaltres i el representant. 

2. Demanaré a la Federació de P&P, tenir un espai al seu WEB per recollir, informar i contestar, de forma 
ràpida i clara totes les peticions que arribin a través de tots vosaltres; així com de comunicar-vos totes les 
resolucions que es prenguin i us afectin. 

3. No estic vinculat ni compromès, a res ni a ningú. 
4. Tinc el coneixement suficient de normes i funcionament d'aquest esport. 
5. Necessitem avançar, modernitzar i consensuar tots els canvis i millores que es vagin a produir per al bon 

funcionament d'aquest esport. Necessitem comunicació i sobretot respostes. 
6. Les coses no es fan soles, les farem junts. 
7. Com el programa de propostes és llarg i l'espai curt, m'agradaria avançar-vos algunes d'elles: 

 
a) Nova normativa a eleccions de representant de jugadors mes oberta (via internet) sense 

desplaçaments perquè puguin votar el major nombre de jugadors/as. 
b) Incrementar el mandat a 4 anys (en dos anys no dóna temps per desenvolupar tot el programa). 
c) Parlar i consensuar tots junts els canvi en les competicions (rànquing, Femení, Juvenil etc). Crec que 

és un assumpte que ens afecta a tots i hem de tenir en compte dates, calendari, clubs etc. Deu ser un 
treball conjunt i necessitem els suggeriments de tots els jugadors/as. 

d) Treballar juntament amb els camps per veure que aspectes estan en condicions de millorar. Sempre 
consensuant i d'acord entre tots, crec que és la millor formula. 

e) Hem de fer un esforç juntament amb la Federació de P&P perquè en les futures eleccions poden exercir 
el seu dret a vot tots els clubs, tant amb camp com sense ell. 
 

Per això proposo crear un equip que treballi juntament amb el representant de jugadors. Al principi, constaria d'1 
Femení, 1 sènior, 1 Juvenil, i 1 jugador, podent-se incorporar un altre membre a consensuar entre tot l'equip. Així, 
en treballar conjuntament, podrem augmentar la nostra capacitat de gestió i disposarem d'un equip que representi 
a tot l'àmbit de jugadors/as de P&P. 
 
PER AIXÒ US DEMANO LA VOSTRA CONFIANÇA, PER PODER MILLORAR LES NECESSITATS DELS JUGAGORES/AS. 
 
VOTEU-ME !! EL VOSTRE VOT ENS FARÀ MES FORTS 


