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POLIDEPORTIVO n Con la creación de la Unió d’Esports de Catalunya (UEC)

La UFEC sugiere otro modelo
de organización deportiva
Carles Gallén

Roger Roca, ganador en 2013, entre dos miembros de la Guardia Urbana
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ATLETISMO n Este domingo, con 8.500 participantes

La Cursa DiR-Guàrdia Urbana
volverá a llenar la Diagonal
n Más de 8.500 corredores participarán el próximo domingo, a
partir de las 8.30 de la mañana, en
la 3ª Cursa DiR-Guàrdia Urbana,
cuyo recorrido de 10 km transcurrirá por el centro de la emblemática Avinguda Diagonal de Barcelona, con salida frente al Palau
Reial de Pedralbes y llegada en el
Passeig Garcia Faria, en la Vila
Olímpica.
La prueba fue presentada ayer
en la sala Lluís Companys del
Ajuntament de Barcelona con la
presencia del director de Relacions Institucionals del Àrea
d’Esports del consistorio barcelonés, Xavier Amador; el jefe de la
Guàrdia Urbana, Evelio Vázquez; el director de comunicación del DiR, Marc Casanovas; el
atleta Roger Roca, el presidente
de la Federació Catalana d’Atletisme, Joan Villuendas; y el jefe
del grupo de investigación traslacional en el cáncer en la infancia
y la adolescencia del Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR),
Dr. Josep Sánchez de Toledo.
Excepto un pequeño tramo al
final, la carrera tendrá lugar íntegramente en la Diagonal y será

toda en sentido descendente. Evelio Vázquez, jefe de la Guàrdia Urbana, aseguró durante el acto que
“estamos encantados de volver
asumir lo que significa cortar la
Diagonal para poder llevar a cabo
una carrera como esta”.
Marc Casanovas destacó que la
prueba resume muy bien el espíritu del Grupo DiR. “Es una carrera muy barcelonesa, que cruza la ciudad de punta a punta,
popular y abierta a todos. Como
los 16 clubes DiR de la ciudad que,
desde hace 35 años, son los centros deportivos de referencia de
miles de barceloneses y han contribuido a convertir Barcelona en
la capital europea del fitness”.
Roger Roca, vencedor de la primera edición, dijo por su parte
que tiene como objetivo “volver a
ganar y recuperar mi récord” y
respecto a la prueba señaló que
“poder correr por la Diagonal vacía de coches, para mi que soy de
fuera, es espectacular”.
Como anticipo, el sábado día 30
tendrá lugar la Cursa Kids Barcelona, que se estrenó con éxito el
año pasado, en el parque ubicado
junto al DiR Diagonal H

Barcelona

n El deporte representa un 2,6%
del PIB de Catalunya, tiene más de
tres millones de practicantes, más
de 14.000 clubs y cerca de 700.000 licencias. Un enorme potencial que,
unido a su condición de transmisor de valores y de hábitos saludables, no ha sabido aprovechar adecuadamente como sector.
Por este motivo, y después que
el Govern de la Generalitat de Catalunya convocara el II Congrés
de l’Esport Català, que se celebrará el 11 de julio en el INEFC de Barcelona y en el que representantes
de todo el sector intentarán redefinir y relanzar el modelo de organización deportivo de Catalunya, la
Unió de Federacions Esportives
de Catalunya (UFEC) ha movido
ficha y ha presentado su propuesta, de la que quiere hacer partícipe
a todos los actores implicados.
Para explicar la propuesta, la
UFEC ha editado el libro ‘Sistema
esportiu català, temps de decidir,
temps de sumar’ (Sistema deportivo catalán, tiempo de decidir,
tiempo de sumar), en el que el organismo que engloba a las 69 federaciones deportivas catalanas
desglosa sus principales ejes.

Actuar como un ‘lobby’

La propuesta de la UFEC consiste
en la creación de la Unió d’Esports
de Catalunya (UEC), nuevo organismo transversal que represente
al sector deportivo no gubernamental sin ánimo de lucro o, en
otras palabras, a la sociedad civil
deportiva. Un organismo en el que
participarían todos los agentes del
sector, las instituciones que la dan
apoyo, y estaría regulado por sus
propios miembros y autogestionado territorialmente con el objetivo
de hacer de paraguas y actuar co-

Gerard Esteva, presidente de la UFEC, en el acto contra los agravios al deporte catalán FOTO:

mo ‘lobby’ para generar recursos
y derechos económicos que repercutan en los actores implicados.
“El ejemplo de que cuando se actua como sector se obtienen resultados lo tenemos muy cercano,
cuando el pasado mes de marzo todo el deporte catalán se unió para
denunciar nueve agravios, de los
que cuatro ya están solucionados
o en vías de solución”, dijo ayer el
presidente de la UFEC, Gerard Esteva, en una comida con periodistas. “Si la unión del sector deportivo catalán se traduce en este
organismo que proponemos, seguro que tendrá mucha más fuerza”,
afirmó el dirigente. “Esta es la propuesta que queremos trasladar al
sector y a las instituciones políticas. Desde ahora estamos dispuestos a debatirla”, añadió H

LAS CLAVES
1 LA PROPUESTA

La UFEC ha editado un
libro en el que la
explica y justifica

2 ABIERTA AL DEBATE

La presentará en el II
Congrés de l’Esport
Català el 11 de julio

3 EL OBJETIVO

Crear la Unió d’Esports
de Catalunya que
reuna a todo el sector
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La UFEC repensa el món de l'esport i
proposa crear la Unió d'Esports de
Catalunya
El nou organisme aspira a convertir-se en un gran paraigua que impulsi el sector
ÀLEX GOZALBO Barcelona | Actualitzada el 26/05/2015 17:00

Presentació dels II Congrés de l’Esport Català / JORDI BEDMAR

La Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) ha començat a enviar aquest dimarts a clubs, federacions i
consells el llibre 'Sistema esportiu català. Temps de decidir, temps de sumar', la proposta per repensar el sector que
presentarà al segon Congrés de l'Esport Català (http://www.ara.cat/esports/mes_esports/congresrepensaramodel
esportiuCatalunya_0_1352264976.html). L'organisme proposa la creació de la Unió d'Esports de Catalunya, un gran
paraigua que impulsi el sector.
"El model actual s'ha sostingut bàsicament en dos pilars. D'una banda, les facilitats en la legislació per a les entitats
sense ànim de lucre, i de l'altra, les subvencions per part de l'administració que finançaven en gran mesura les
activitats esportives de les entitats. Ara, amb la nova legislació, intervencionista, centralitzadora i burocratitzada que té
associades exigències legals que moltes entitats no poden complir, i amb la baixa de subvencions de més del 70%,
els pilars que ajudaven a sostenir aquest model han entrat en crisi. Per això ara més que mai cal que fem una reflexió
general de quin model esportiu organitzatiu volem i quina és la manera de construirlo", adverteix Gerard Esteva,
president de la UFEC.

L'objectiu de la proposta, que agafa com a model casos d'èxit d'altres països d'arreu del món i que encara s'ha de
perfilar, és dissenyar un nou model d'organització de l'esport català que sigui representatiu, democràtic, eficaç i
eficient i que defensi els interessos del sector esportiu. Els àmbits d'actuació són tres: salut i benestar, educatiu i
rendiment. La proposta de 130 pàgines repensa el model de finançament.
Convocades per la Secretaria General de l'Esport, diferents comissions s'estan reunint aquests dies en el marc del
segon Congrés de l'Esport Català per analitzar les aportacions en els diferents àmbits i treure'n les conclusions
pertinents, que seran exposades el pròxim 11 de juliol.
"Hem de situar l'esport com un model de referència, tal com ho ha estat durant molts anys", demana Ivan Tibau,
secretari general de l'Esport. "Cal posar l’esport i els valors que porta associats al lloc que mereixen. El context actual
de canvis profunds ens poden aclaparar, però poden representar una oportunitat", diu Francesc Homs, conseller de la
Presidència i portaveu del Govern.
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L’altra vida de Roland Garros

executius de la qual tenen una consigna:
“Només es parla de negocis si el convidat ho
sol∙licita”.
Inconvenient del Village: els fotògrafs.
Més discrets, les 260 llotges de la central i
tres pistes més. Més professionals dels ne
gocis. I més aficionats al tennis. Resultat : hi
ha temps, entre plat i copa, per al diàleg. I la
seducció: a la llotja d’Adidas, de la central, la
vencedora de l’any 2008, Ana Ivanovic, va
ser convençuda per la marca. Al cap de dues
MOLTA HISTÒRIA

Un descendent del xarcuter que
el 1875 va inventar l’encordat de
raquetes és avui proveïdor oficial

Força
ambient. El

WWW.ROLANDGARROS.COM

comunicació Sportlab), amb totes les aten
cions per part de les 19 empreses que a canvi
de 300.000 euros cadascuna s’instal∙len al
n espanyol servirà a la final de Ro Village amb estand de 50 m2 i terrassa de 25
land Garros: Francisco (Paco) m2. Per a Roland Garros, 35 milions d’euros
Bouza, des de fa 15 anys xef a Po anuals, més del vint per cent del pressupost.
Tres dècades enrere, Lacoste, Perrier i
tel & Chabot, el càtering més im
portant de França, serveix 4.500 Cora van llançar el Village. Copa de xam
dinars gastronòmics cada dia al Village i el pany, dinar gastronòmic i, al cap i a la fi, un
cost per convidat de 235 a
Club des Loges. El tor
1.895 euros. Assumible:
neig, un dels quatre del
el 80% de les marques re
Grand Slam, primer per la S A B O R E S P A N Y O L
nova la seva presència.
seva dotació de premis el Paco Bouza serveix
I el tennis? Dels trenta
1990, avui en la quarta po
convidats de cada amfi
sició amb els seus 28 mi 4.500 dinars
trió del Village, pocs
lions en total (contra 37 gastronòmics cada dia
aprofiten les places re
milions de Wimbledon) i
servades. Els del CAC 40
1,8 milions per als gua als convidats més selectes
(l’Ibex 35 local) i els qui
nyadors dels quadres in
dividuals (per 2,6 del torneig londinenc). A aspiren a formarne part tornen a la feina
més, l’espai del 1928 ha quedat petit. I el després del cafè.
Ben menjats: Bouza, amb el xef Michel
projecte d’ampliació pateix els atacs judi
Boyer (exRitz), dirigeix 800 professionals
cials d’un nucli de veïns.
Però la quinzena, amb els seus 3.000 mi en una cuina de producció i quatre de tra
lions de teleespectadors i 14 milions d’euros mesa. En dues setmanes atendran un total
de publicitat, només per a France Télévi de 72.000 comensals. A cos de rei. Perquè
sion, compta amb el favor de les personali els francesos van decapitar nobles però
tats, que canvien l’esmòquing de Canes per adoren els privilegis. I creuarse amb Bel
un panamà (“del primer al segon esdeveni mondo o Sarkozy al Village n’és un. Ho sap
ment anual de relacions públiques a Fran Perrier, que posa bombolles al torneig des
ça”, segons Gilles Dumas, de l’agència de de fa 38 anys. I un altre veterà, Nestlé, els

carrer comercial de
Roland Garros és una
corrua de gent durant
els 15 dies que dura
el torneig

ÓSCAR CABALLERO
París. Servei especial

U

El torneig rei
sobre terra
és, després
del festival
de Canes,
el segon
esdeveniment
francès més
important per
a les relacions
públiques

setmanes, firmava. Segons el suplement
econòmic de Le Figaro, “al món parisenc
dels negocis els contractes es firmen al
maig; els absents de Roland Garros no
compten aquell any”. D’altres fan perfil
baix per la conjuntura. Com la major part
dels bancs el període 20082009.
Entretant, l’esport ocupa 250 aplegapilo
tes, 260 jutges de línia i 50 àrbitres de cadi
ra, que vetllen, sobre els 800 partits, en pis
tes ateses per 110 persones. Dels tennistes
cuiden els físios: el 2014, trenta litres d’oli
en massatges. I 7.000 metres d’esparadrap.
Poc xovinisme: l’últim guanyador francès
va ser l’avui cantant Yannick Noah. I el
1983! Lúcid, Noah va dir l’octubre passat:
“Al meu millor nivell i amb el meu material
de l’època, no hauria durat vint minuts con
tra Nadal o Djokovic”.
Només brilla, però com a entrenadora,
Amélie Mauresmo. Número u raqueta en
mà el 2004, la primera tennista francesa
que va revelar la seva homosexualitat diri
geix els seus compatriotes a la Copa Federa
ció. I és l’entrenadora de l’escocès Andy
Murray.
Menys conegut del gran públic, Éric Ba
bolat, 45 anys, president de l’empresa que
porta el seu cognom (“un avantpassat, xar
cuter a Lió, va inventar el 1875 l’encordat de
raquetes a partir de la corda resistent dels
embotits”), és un personatge. Des del 2011
la seva empresa és proveïdora oficial del
torneig. El 2014, 60.000 pilotes, 4.163 ra
quetes i 50.000 metres d’encordat. Però so
bretot, i des que una Babolat va ser empu
nyada per un nen de 10 anys anomenat Rafa
Nadal, l’empresa segueix nanos. Sense des
cuidar els seus ambaixadors, com el nou ve
gades vencedor de Roland Garros, en hores
no tan altes, però senyor d’aquesta terra. La
copa que mossegaria Nadal, si guanya, és
obra de Mellerio dits Meller, casa fundada
el 1613. El joier més antic del món.

PA NORAMA

Nou model per
a l’esport català

Houston continua
viu gràcies a Harden

L’accident de De
Villota, sense judici

Bolt reapareix amb
victòria en 200 m

POLIESPORTIU wLa Unió de
Federacions Esportives de
Catalunya (UFEC) presentarà
en el Congrés de l’Esport Ca
talà que se celebrarà al juliol
un nou model organitzatiu
que ha de permetre a l’esport
català actuar com a sector i
generar nous recursos. La
futura Unió d’Esports de Cata
lunya s’inspira en els models
esportius internacionals
d’èxit. / Redacció

BÀSQUET wJames Harden va
aportar dilluns 45 p (el seu
rècord en playoffs), 9 r i 5 a al
triomf de Houston sobre Gol
den State per 128115, després
d’un gran primer quart dels
locals (4522), que evita l’eli
minació dels Rockets a la final
de la conferència Oest de
l’NBA. Els Warriors, el millor
home dels quals va ser Green
amb 21 p i 15 r, dominen la
sèrie per 31. / Redacció

AUTOMOBILISME wEl Departa
ment de Salut i Seguretat
britànic va anunciar ahir que
no prendrà mesures legals
contra l’exequip d’F1 Marus
sia per l’accident que va patir
María de Villota el 2012 des
prés d’acabar les seves investi
gacions. La pilot, que va morir
el 2013 a causa de les seqüeles,
va estavellar el seu cotxe con
tra un camió en estranyes
circumstàncies. / Redacció

ATLETISME wUsain Bolt va
reaparèixer ahir a Europa amb
una victòria en 200 m a Ostra
va (Txèquia). Sota la pluja, el
jamaicà va firmar un 20s13, es
va deixar anar als últims me
tres. La seva millor marca és el
19s99 que des del 2009 és el
rècord mundial dels 200 m. A
tres mesos del Mundial de
Pequín, el velocista va dir que
“el millor Bolt de l’any encara
ha d’arribar”. / Redacció
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Harden encistella de ressaguer

