Date:
From:
To:
Cc:
Subject:

20/03/2017 04:04 PM CET
"Vilaro Mendiola, Gemma" <gvilaro@gencat.cat>
"ESCOLA CATALANA PR C.C. ESPORT" <escola.presidencia@gencat.cat>
"m_joseph@usa.net" <m_joseph@usa.net>, "Sanchez Gracia, Ita" <rlsanchez@gencat.cat>
RE: FCK tai chi titulacions esportives monitor feb 2017

Benvolgut Sr. Joseph
Per tal de donar-li una resposta contextualitzada amb tots els temes que ens
planteja, a més dels merament formatius, s'ha passat tota la informació al
gabinet del secretari que en breu li podrà donar una resposta
atentament
Gemma Vilaró i Mendiola
Cap de l'Àrea de Formació (e.f.)
Directora de l'Escola Catalana de l'Esport
Consell Català de l'Esport
Departament de la Presidència
Avinguda dels Països Catalans, 40-48| 08950 Esplugues de Llobregat|
Telèfon : 934804905 | Fax: 934804914
Adreça de correu :gvilaro@gencat.cat | web: Escola Catalana de l'Esport
Aquest missatge s'adreça exclusivament al seu destinatari i pot contenir
informació privilegiada o confidencial. Si no sou el destinatari indicat, us
recordem que la utilització, divulgació i/o còpia sense autorització està
prohibida en virtut de la legislació vigent. Si heu rebut aquest missatge per
error, us demanem que ens ho feu saber immediatament per aquesta via i que el
destruïu.

-----Missatge original----De: ESCOLA CATALANA PR C.C. ESPORT
Enviat: dilluns, 20 / març / 2017 09:58
Per a: Vilaro Mendiola, Gemma
Tema: RV: FCK tai chi titulacions esportives monitor feb 2017
________________________________________
De: Manuel Joseph [m_joseph@usa.net]
Enviat el: dilluns, 20 / març / 2017 08:29 Per a: ESCOLA CATALANA PR C.C.
ESPORT
Tema: Fwd: FCK tai chi titulacions esportives monitor feb 2017
Benvolguda Sra.
el 12/4/2001 el Sr. Rafael Nebot i Vilar, Director de l'Escola Catalana de
l'Esport ens va indicar, en relació al tema:
"He fet un correu a la Federació Catalana de Karate sobre aquest tema per
clarificar els conceptes de formació i que aquest fet no es torni a repetir."
en atenció a un correu nostre de 10/4/2011
Li adjuntem còpia del correu electrònic.
A més Presidència a través de la bústia ens va assegurar, amb motiu de la
sentencia que ens va ser favorable, que no seriem perjudicats.
Per això li transmeto la meva preocupació pel fet que tot i haver-li comunicat
amb data 1/3/2017 que la FCK està publicitant un curs de Monitor de Taichí amb
el text "titulació de caire professional" "Inscripció al Registre Oficial de
Professionals de l'Esport de Catalunya", el dia d'avui segueixi aquesta
publicitat i documentació a la pàgina web de la FCK i no hagi sigut atesa la
nostra queixa.
L'activitat de la FCK, tolerada per l'Escola Catalana de l'Esport, suposa no
respectar la sentència que anul.la l'assignació del taitxí a la FCK i suposa
competència deslleial en un marc en el qual l'ECE no ha desenvolupat la
disposició adicional cinquena de la Llei de l'Exercici Professional de l'Esport
i el greuge que suposa admetre les hores de voluntariat com a via d'habilitació
per una Federació esportiva que mai ha tingut el taitxí entre les seves
modalitats, enfront a les entitats esportives que efectivament porten realitzant
la difusió d'aquest esport a Catalunya.
PROAMs amb una trajectòria de més de 10 anys d'exercici es veuen marginats de
l'accés al Registre per l'exercici mafiós de la potestat arbritrària que la
Llei atorga a la FCK per validar els voluntaris amb més de 700 hores de
voluntariat.
Salutacions,
Manuel Joseph Olivé
President del C.E. de Lluita Suau i Amable
Primer Club Esportiu de taitxí de Catalunya
Entitat privada sense ànim de lucre
Data de constitució 5/5/2007
Núm Registre 13393
NIF G65701641
Telèfono 664 04 08 16
email: m_joseph@usa.net

------ Original Message -----Received: 01/03/2017 05:48 PM CET
From: "Manuel Joseph" <m_joseph@usa.net>
To:
<escola.presidencia@gencat.cat>

Subject: FCK tai chi titulacions esportives monitor feb 2017
Benvolguts Srs.,
en relació a la publicitat per part de la Federació Catalana de Karate de "tai
chi titulacions esportives monitor feb 2017"
http://www.fckarate.com/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=667:titulacions-esportives-monitor-tai-txi&id=94:cursos&Itemid=96
Els hi agraïria la seva opinió per tal d'informar a les persones interessades
donat que crean certa confusió i malestar.
Gracies,
Manuel Joseph
President del Club Esportiu de Lluita Suau i Amable

