
ZONA UFEC 
Programació TV
El canal de televisió Esport3 emetrà aquest dijous, 25 de 
gener, un nou programa del Zona UFEC. S’hi podran veure 
els següents reportatges: un reportatge especial sobre 
la 21a Festa de l’Esport Català, que se celebra avui al 
CaixaForum Barcelona.

disCAPACiTATs iNTEl·lECTUAls 
Campionat de Catalunya de natació a sabadell
Aquest diumenge 28 de gener, el Club Natació Sabadell rep els nedadors i 
nedadores amb discapacitat intel·lectual en el 38è Campionat de Catalunya 
Special Olympics-ACELL. 356 esportistes de tot Catalunya, Andorra i Castelló 
competiran de nou a les instal·lacions de Can Llong. La competició començarà a 
les 9.30 h fins a les 17.50 h. L’acte protocol·lari serà a les 13 h.

ufec

bowling
campionats 
de catalunya

Les instal·lacions 
de Baix Bowling 
de Sant Vicenç 
dels Horts 
acullen els 21è 
Campionats 
de Catalunya. 
Des del passat 
diumenge i fins 
el dia 28 tindran 
lloc les jornades 
de la primera 
sèrie. Un total de 
93 esportistes de 
17 clubs d’arreu 
de Catalunya 
prendran part a la 
competició.

rugbi adaptat
el buc juga a 
la 3a divisió 
francesa
Aquest cap de 
setmana del 20 
i 21 de gener ha 
començat la 3a 
Divisió Nacional 
francesa en la que 
participa el BUC 
de Barcelona i que 
divideix tots els 
partits en dues 
concentracions de 
cap de setmana on 
juguen tots contra 
tots. 1 derrota 
i dues victòries 
són el balanç 
d’aquesta primera 
jornada. 

més 
notícies

la presidenta de la Diputació 
de Barcelona, Mercè Cone-
sa, i la diputada d’Esports 

de la corporació, Maite Fandos, 
es van reunir la setmana passa-
da, en una sessió de treball, amb el 
president de la Unió de Federacio-
ns Esportives de Catalunya, UFEC, 
Gerard Esteva.
Durant la reunió es van trac-
tar diferents temes relacionats 
amb l’àmbit esportiu, com ara 
l’avaluació positiva i la continuïtat 
del programa Insersport, que 
compta amb el suport de la Dipu-
tació de Barcelona, i té com a ob-
jectiu la formació i la inserció labo-

esport català 

la diputació de barcelona, 
amb la unió de federacions 
esportives de catalunya

ral de joves en risc d’exclusió social 
a través de l’esport.
Gràcies al programa Insersport, 
més de vuitanta-cinc joves de 
col·lectius vulnerables aprenen un 
esport, adquireixen hàbits saluda-
bles, obtenen un certificat fede-
ratiu que els permet treballar de 
monitors i àrbitres i són contrac-
tats per a una primera feina rela-
cionada amb el que han estudiat. 
Amb aquest programa s’incentiva 
que aquesta primera feina sigui un 
pont amb altres feines i, sobretot, 
amb l’ampliació dels estudis.
En la sessió de treball mantinguda 
entre la Diputació i la UFEC, tam-

bé es va parlar sobre el projec-
te Oficina de Clubs, com a servei 
d’assessorament en temes de ges-
tió per a clubs i entitats, organitza-
ció de càpsules i tallers formatius, i 
assessorament fiscal, comptable i 
jurídic, entre d’altres. La Secretaria 
General de l’Esport i la UFEC, amb 
el suport de les quatre diputacions 
catalanes, posen a disposició dels 
clubs esportius catalans aquesta 
oficina, des de la qual s’impulsa 
l’esport de club, l’esport fet a casa.
Per últim, es van tractar nous pro-
jectes com ara l’organització del 
Congrés de Clubs del Futur i les 
Olimpíades populars.

▄ La diputada d’Esports de 
la Diputació de Barcelona, Mai-
te Fandos, va assistir diumenge, 
21 de gener, al costat de l’alcalde 
de Vilobí del Penedès, Francesc 
Edo, al lliurament de premis del 
6è Duatló de Muntanya d’aquest 
municipi, puntuable per a la Co-
pa Catalana i la Lliga de Clubs de 
Duatló de Muntanya de la Fede-

poliesportiu 

la diputació de barcelona, 
amb el duatló dels pèlags  
a vilobí del penedès

ració Catalana de Triatló.
En aquesta prova, que compta 
amb el suport de la Diputació de 
Barcelona, van resultar guanya-
dors absoluts, en categoria mas-
culina, Aleix Sierra, del CE Pedala.
Cat.Balaguer, i en categoria fe-
menina, Laura Terradas, del Club 
Triatló de Granollers. Hi van com-
petir 255 participants.

▄  El passat diumenge 21 de 
gener es va disputar la 1a prova 
de la X edició de l’Interclubs Fe-
mení 2018. Els equips de la zo-
na Nord van jugar al P&P Gualta 
(Baix Empordà) i els de la zona 
Sud al P&P Portal del Roc de Vi-
lanova i la Geltrú (Garraf). A la zo-
na Nord, l’equip guanyador de la 
prova va ser Hcp1 Olewer amb un 

pitCH & putt 

Hcp1 olewer i vallromanes, 
líders a l’interclubs femení

total de 107 cops, seguit del P&P 
Peralada amb 113 i en 3era posi-
ció l’equip local Fem Gualta amb 
115 cops, que també va guanyar 
la categoria handicap. A la zo-
na Sud, va guanyar Vallromanes 
Femení A amb un total d’un cop 
sota par, seguit de Portal del Roc 
amb 111 cops i en tercera posició El 
Vallés Femení amb un cop més.
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