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CIRCULAR 09/2022 – Presentació president FDACV 
 

València, 3 de novembre de 2022 
Estimats amig@s: 

 

M'alegra molt poder dirigir-me a tots vosaltres a través d'aquesta circular amb 

la satisfacció de donar-me a conéixer. És per a mi un honor ser el nou president 

de la Federació d'Esports Aeris de la Comunitat Valenciana. El meu nom és 

Ángel Rodríguez i porte formant part de l'Equip Directiu de la Federació des de 

l'any 2012, treballant amb entusiasme i dedicació juntament amb la resta de 

l'equip directiu. Per als quals no em coneixeu, practique l'aeromodelisme des 

de la meua infantesa i m'apassiona tot l'esport aeri en totes les seues 

modalitats.  

La nova Junta Directiva i jo mateix ens hem compromés a continuar mantenint 

i orientant a la FDACV cap a una federació exigent, moderna i avantguardista 

quant a sistemes de gestió, digitalització, transparència i processos de millora, amb una clara i 

decidida vocació de servei, millora constant i per a la defensa dels interessos i il·lusions de tots els 

federad@s. 

Ens esperen anys de canvis, nous projectes, reptes i grans desafiaments per davant que afrontarem 

amb el màxim lliurament. Algunes de les nostres principals línies de treball a desenvolupar durant la 

present legislatura seran: 

 

▪ La implantació de la nova intranet que donarà un nou servei integral a clubs i federad@s. 

▪ Assessorar i ajudar a tots nostres federad@s i clubs a l'adaptació a la nova normativa de UAS 

i els seus reglaments, així com, l'aplicació del nou Reial decret de ULM. 

▪ Mantindre els preus reduïts en les llicències federatives. 

▪ Oferir als Clubs un sistema integral per a la gestió comptable i administrativa en la gestió del 

dia a dia del Club a un preu reduït. 

▪ Augmentar i fomentar el nombre d'activitats culturals i federatives. 

Promoure la formació en matèria de seguretat encaminada als accidents esportius. 

També vull aprofitar aquest espai per a dir-vos amb tota la confiança que teniu a la vostra disposició 

a la nova Junta Directiva i a mi mateix per a atendre qualsevol suggeriment o problema que pugueu 

tindre en l'àmbit federatiu.  

Sens dubte, en aquesta nova etapa treballarem per a poder oferir una Federació que siga una finestra 

oberta al món de l'esport aeri, la nostra passió compartida, i siga a través d'ella, on siga possible 

seguir el dia a dia del nostre meravellós esport aeri. Compte amb tots vosaltres. 

 

Rebeu una cordial salutació, 

 

Ángel Rodríguez 

President Federació Esports Aeris 


