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UFEC
ZONA UFEC 
UFECtv  
El programa Zona UFEC comença la nova temporada el 
pròxim dimarts 10 de setembre. En el primer programa s’hi 
podran veure els següents reportatges: el 8è Catalonia Open 
de dards, la Copa Catalana de Trial de Nens de motociclisme i 
el Campionat d’Espanya Salmònids Mosca de pesca.

BÀSQUET CDR 
Supercopa entre el CE Global Basket UAB i CE Costa Daurada  
En marxa una nova edició de la SuperCopa FCEDF de bàsquet en cadira de rodes 
entre el CE Costa Daurada i el CE Global Basket UAB al Pavelló Municipal de Sant 
Julià de Vilatorta. El Trofeu es disputa dins de la programació del 35 Torneig 
BBVA de bàsquet. Aquest és l’esdeveniment de pretemporada més important 
per als principals equips catalans.

▄  Després de l’aturada estiuen-
ca, el Campionat de Catalunya de 
Ral·lis tornava el passat cap de set-
mana amb la celebració del Ral·li To-
rrefeta i Florejacs-El Llor. La prova, 
que arribava a la seva setena edició, 
va aplegar més d’una trentena de 
vehicles i constava de set especials 
totes sobre terra, sota l’organització 
de l’escuderia WRC Management.  
Eduard Pons va acabar imposant-se 
amb superioritat a Torrefeta. Ramon 

AUTOMOBILISME    ► CAMPIONAT DE CATALUNYA DE RAL·LIS 

Cornet i Daniel Noguer, amb un Peu-
geot 1.2 Puretech, van acabar se-
gons, primers entre els participants 
del Volant RACC. Ferran Aymerich i 
Isaac Pujol van ser completar el podi 
i van ser segons d’un Volant que visi-
tava la terra per primer cop aquesta 
temporada. 
La propera prova prevista del certa-
men català de Ral·lis serà el Ral·li de 
la Llana, sobre asfalt, que es dispu-
tarà el 14 de setembre. 

PITCH & PUTT    ► PILAR MONTERO, GUANYADORA FEMENINA

ALTRES 
ESPORTS

HÍPICA 
RAID DE RIPOLL 

Durant el cap de 
setmana s’ha 
celebrat amb èxit 
el XXII Raid Hípic 
de Ripoll “Raid del 
Comte Arnau”, 
organitzat pel 
Country Club Hípic 
del Ripollès, amb 
triomfs d’Àngel 
Soy Coll muntant a 
“Madona” al CEI*, i 
de Jordi Puig Vilaró 
muntant a “SW 
Enthy” en el CEI**.  

VELA  TOT A 
PUNT PER A LA 
SETMANA DE LA 
VELA CATALANA 

Les aigües de 
Vandellòs i 
l’Hospitalet de 
l’Infant acullen per 
segon any 
consecutiu la 
Setmana de la Vela 
Catalana - Gran 
Premi de la 
Generalitat de 
Catalunya. 
Enguany la 
competició de la 
Federació Catalana 
de Vela arriba a la 
32a edició i 
comptarà amb una 
participació 
aproximada de 
més 300 
embarcacions i 30 
clubs.

poc a poc anar creixent i agafar més 
presència en el món esportiu.  
Jordi Pascual serà la persona enca-
rregada de transmetre als clubs as-
sistents als tallers, quines són les ei-
nes necessàries perquè la seva enti-
tat pugui fer un salt qualitatiu, tant 
a nivell d’estratègies a seguir com 
les tasques que calen fer des de la 
junta directiva.   
El taller mostrarà com establir ei-
nes per a l’establiment d’un en-
focament estratègic per tal d’acon-
seguir els resultats i objectius espe-
rats per les entitats; com trobar 
nous mercats, nous clients, noves 
oportunitats; també es farà esment 
a la importància de l’anàlisi d’es-

tats financers d’acord amb l’estat 
de l’empresa, orientats a la presa 
de les decisions adequades que per-
metin incrementar la rendibilitat de 
l’empresa i fer mesurable el creixe-
ment projectat; i ,entre altres aspec-
tes, es proposaran procediments 
per convertir els professionals en 
l’element clau de la generació de 
resultats de les entitats a través de 
l’eficiència organitzativa, la gestió 
del talent i el desenvolupament 
professional.  
Es poden fer les inscripcions per a 
cadascuna de les sessions al  
web de l’Oficina d’atenció als 
Clubs: https://oficinaclubs.cat/for-
macio/ 

C
omença la temporada, i des 
de l’Oficina d’atenció als 
Clubs arrenca un nou taller 

que s’impartirà arreu del territori: “El 
repte de dirigir un club”.  
L’inici tindrà lloc a Barcelona el pro-
per 17 de setembre a la seu central 
de la UFEC; les setmanes següents, 
el taller s’impartirà a Lleida, el 24 de 
setembre; a Tortosa, l’1 d’octubre; i 
a Girona, el 8 d’octubre.  
L’objectiu d’aquesta formació és 
presentar una situació real d’un club 
des dels seus inicis fins l’actualitat; 
analitzar tot el seu recorregut des 
que van decidir constituir-se fins a 
dia d’avui i veure què cal fer en cada 
situació per tal d’aconseguir l’èxit de 

OFICINA DE CLUBS   ► NOU TALLER DE L’OFICINA D’ATENCIÓ ALS CLUBS

El repte de dirigir un club Triomf d’Eduard Pons a 
Torrefeta i Florejacs-El Llor

▄  Després de la disputa de l’úl-
tima prova del Rànquing FCPP 
2019, el guanyador final ha estat 
Juan Luís Sanchez del P&P Vallro-
manes amb un total de 265 punts, 
en seguit d’Alexandre Albinyana 
(P&P Lleida) amb 255 i en tercer 
lloc i els mateixos punts el badaloní 
Manuel Amor.  

Pilar Montero (P&P Vallromanes) 
ha guanyat el Rànquing Femení 
per desena vegada (2016, 2014, 
2012, 2009, 2006, 2005, 2003, 
2002 i 2001) amb un total de 256 
punts, seguida de la Núria Dalmau 
(Platja d’Aro) amb 242 punts, i en 
tercera posició i 236 punts, la Glòria 
Ruiz (Hcp 1). 

Juan Luis Sánchez s’emporta 
el Rànquing FCPP 2019
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