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❖ La Unió de Federacions Es-
portives de Catalunya (UFEC)
col•labora amb la campanya
‘Barcelona dóna la cara per
la sida’, de la Fundació Lluita
contra la Sida. Es tracta d’u-
na iniciativa de sensibilitza-
ció social en què la ciutat de
Barcelona esdevé la protago-
nista i que enguany celebra
la seva 3a edició. 

A partir del proper dilluns
26 de novembre i fins el 2 de
desembre, diversos agents
de la ciutat col·laboraran per
donar visibilitat a la cam-
panya i captar fons. Com en
les darreres edicions, la nit
del proper dissabte 1 de des-
embre, Dia Mundial de la Si-
da, els monuments i les fa-
çanes dels edificis més emblemà-
tics de la ciutat s’il·luminaran de
vermell, color simbòlic de la lluita
contra la sida. 
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La campanya de sensibilització
Donem la cara per la sida va néixer
l’any 2006 amb l’objectiu d’aug-
mentar la conscienciació pública i

www.ufec.cat

FUTBOL

❖ Vic acull el programa FutbolNet
des d’aquest mes de novembre,
impulsat per la Fundació FC Bar-
celona, la Diputació de Barcelona
i l’ajuntament vigatà. Diumenge
passat, el diputat adjunt d’Esports
de la Diputació, Josep Salom, va
donar el tret de sortida a la capi-
tal de l’Osona. A la Plaça Major de
Vic es van disputar partits i tota
mena d’activitats paral·leles rela-
cionades amb el futbol.

El projecte FutbolNet compta-
rà amb la participació de 4.000
joves d'entre 8 i 16 anys de 22
municipis catalans, i té el suport
de les quatre diputacions catala-
nes. Les poblacions gironines de

El projecte Futbolnet arriba a Vic
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❖ Vols assistir a la gala de lliura-
ment de premis de la 16a Festa
de l’Esport Català? La Unió de Fe-
deracions Esportives de Catalun-
ya (UFEC) sorteja, a través del seu
Twitter, 10 invitacions dobles. Ex-
plica’ns, en un tweet i amb has-
htag #elmi l lormomentespor-
tiu2012, quin ha estat per a tu el

millor moment esportiu de l’any.
Pots consultar les instruccions del
sor te ig  a l  B loc  de la  UFEC
(www.ufecbloc.cat).

El termini per participar finalit-
za el proper 10 de desembre. La
16a Festa de l’Esport Català tindrà
lloc el proper dilluns 17 de desem-
bre a l’INEFC de Barcelona.

La Festa de l’Esport Català convida
20 persones a la gala de
lliurament de premis

UFECTV

Properes emissions:
· El Trofeu Internacional
Ciutat de Barcelona de tennis
taula.
· El Campionat de Catalunya
de clubs d’halterofília.
· La Copa Catalana de
patinatge artístic.
· La Copa Catalana de BTT-O
de curses d’orientació.

PITCH & PUTT

Francisco Arévalo
s’adjudica el
campionat de
Catalunya sènior
El Campionat de Catalunya
sènior de la Federació
Catalana de Pitch & Putt es
va disputar el cap de
setmana passat al P&P
Lleida, amb una
participació de 63 jugadors
de més de 55 anys. El
campió va ser Francisco
Arévalo (P&P Can Rafel)
amb 103 punts, seguit
d’Oscar Garcia (P&P Can
Rafel), segon, y Lluís Grifé
(P&P Can Rafel), tercer. En
categoria femenina la
guanyadora va ser Pilar
Montero (P&P Vallromanes),
mentre que en supersèniors
es va imposar Manuel López
(P&P Teià). 

ESQUAIX

Terrassa rep una
altra prova del circuit
infantil i veterà
Les instal·lacions de
l’Squash Marconi de
Terrassa van acollir,
dissabte passat, una nova
prova del circuit infantil
DUNLOP i veterans. En
categoria infantil sub’13
masculina, el campió va ser
Pol Rami (Nick Esports),
mentre que en veterans, els
guanyadors de les diferents
categories van ser Xavi Hita
(Squash Marconi) a +40,
David Cornudella (CN Sant
Andreu) a +45, Toni Ginesta
(Squash Marconi) a +50 i
Pere Espar (Gimnàs Punt
Groc) a +55.

BREUS

Salt, Banyoles i Olot van ser les
primeres a desenvolupar aquesta
iniciativa que pretén, mitjançant
el diàleg i activitats dinàmiques i
esportives, educar sobre sis va-
lors: compromís, respecte, tole-
rància, treball en equip, respon-
sabilitat i esforç. El programa té
una durada de 24 setmanes, amb
dues sessions de dues hores per
setmana, i té lloc en equipa-
ments cedits per consistoris cata-
lans. A Barcelona, els municipis
que participen en aquesta prime-
ra fase són Santa Coloma de Gra-
menet, el barri del Carmel de
Barcelona, Igualada, Badalona,
Martorell i Vic.

lluitar contra els prejudicis que en-
cara existeixen avui entorn al VIH i
la sida. 

L’any 2010 Barcelona va afegir el

seu nom propi al lema de la cam-
panya. A més, la ciutat va esdevenir
la seu de la Gala contra la Sida.
Aquesta gala és una excel·lent opor-
tunitat per a sensibilitzar a la socie-
tat i, al mateix temps, facilita l’ob-
tenció de recursos per a finançar
els projectes de recerca de la Fun-
dació Lluita contra la Sida. Per a
més informació i com col·laborar-hi
podeu visitar el web de la campan-
ya:
www.barcelonadonalacaraperlasida.com

L’Arenas de Barcelona il·luminat l’1 de desembre passat, Dia Mundial de la Sida.

La UFEC col·labora en la campanya
‘Barcelona dóna la cara per la sida’


