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David Moner Codina
Advocat
Vidu de Gabriela Pagés Fluxà
Ha mort cristianament a Barcelona, a l'edat de 83 anys, el dia 7 d'abril del 2016. (A.C.S.)
Els seus fills, David, Deborah i Amadeo Ferrajoli, Mònica i Roman Klasen; els seus néts,
Judith, María, Lucía, Álvaro, Lilian i Mia; els seus germans, Dalmau i Tere, Geroni i Dolors,
Carles i Anna, Neus i Josep Maria, Núria (w) i Fernando, Sebastià i Fina, Katy i Joan; els seus
cosins, els seus nebots, família tota i Mita Colindres i Madeleine Gaulet, ho fan saber a
llurs amics i coneguts i els preguen de voler-lo tenir present en les seves oracions. La vetlla
tindrà lloc avui, dia 8 d'abril del 2016, a les 13.30 hores, i la cerimònia tindrà lloc demà dia
9 d'abril del 2016, a les 11 hores, al Tanatori Sant Gervasi. L'enterrament serà a Usall, en la
més estricta intimitat.
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Primer aniversario

Conchita García Sánchez
Tu esposo, Josep M. Onyós de Plandolit, tus hijos, hermano,
nietos y todos los que te queremos, te tenemos presente
en nuestra memoria para siempre. Hoy, 8 de abril, a las 11
horas, se celebrará una misa en la iglesia de Tavèrnoles.
Vic, abril del 2016
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O BI TUA R I S

La poció màgica
de Reus
PERE MIRÓ AGUADÉ (19402016)

D

President de Vermuts Miró

es que el seu pare va
fundar l’empresa, els
vermuts Miró sem
pre s’han macerat
amb seixanta varietats d’herbes,
algunesd’importadesdeGrèciai
Itàlia. Ni una més, ni una menys.
Com una recepta secreta, les
proporcions i els tempos s’han
mantingut any rere any. Pere
Miró va fer gran la casa, va con
tribuir a prestigiar la marca
“vermuts de Reus” i va convertir
la seva en una de les grans firmes
del sector a Espanya. Discret,
emprenedor i treballador, el re
presentant de la segona genera
ció dels Vermuts Miró, va morir
aquest cap de setmana després
d’una llarga malaltia.
Fins fa molt poc, i malgrat es
tar jubilat, sempre que podia,
Pere Miró es deixava caure per
les oficines. Tenia molt clar que
la qualitat era el secret i per això
l’empresa es va poder adaptar
quan, al 1983, es va prohibir ven
dre el vermut a granel. Mentre
que altres cellers tancaven per
sempre, Vermuts Miró es va po
sicionar a les prestatgeries dels
supermercatssenserenunciaral
preumentredestinavaal’expor
tació un 15% de la producció: a
més de vermut, també mistela,
moscatells,videlicor,viranciivi
de missa. Aquest últim a països
com Kènia, Holanda, Irlanda o
Mèxic. Però la llista de països on
arriba aquesta firma reusenca és
llarga: des de la Gran Bretanya i
Rússia fins a la Xina, el Japó, el
Brasil o Angola.
Pere Miró va saber treure par
tit al moment. Va arribar la “mo
da” dels vermuts i el “ressor
giment” dels aperitius. Van co
mençar a obrir bars especialit
zats i va canviar el perfil dels
consumidors. Les imponents
etiquetes del Vermut Miró no
van canviar, però aquest empre
sari i enòleg va veure com una
generació d’uns trenta anys des
cobria un producte que durant
molts anys s’havia associat a un
públic molt més gran. Es va pro
mocionar la marca a Espanya,
especialment a Andalusia i Ex
tremadura (Madrid i el nord es

ARXIU

van incorporar abans a la cartera
de clients), cuidant la zona de
Barcelona i promocionant el
producte distribuint tiradors de
vermut en centenars d’establi
ments.
Pere Miró es va dedicar en cos
iànimaal’empresaqueelseupa
re, Emili Miró, va fundar el 1957.
Amb ell va treballar, colze a col
ze,lasevaesposa,RemeiPrats;el
seucunyat,CarlesPrats(quedes
de fa anys dirigeix la compa
nyia), i també el seu fill, Pere.

Pere Miró va saber
treure partit
del ressorgiment
del vermut i la
moda de l’aperitiu
Oriünda de Cornudella de
Montsant (Priorat), la família
Miró va obrir el seu primer ce
ller el 1914 en aquest poble i hi va
mantenir sempre els vincles. El
centenari d’aquest inici es va ce
lebrar amb magnificència fa dos
anys al Círcol de Reus, amb una
degustació culinària que combi
nava les creacions pastisseres de
Christian Escribà amb els dife
rents vermuts de la casa.
SARA SANS

Avui fa un any
Alicia Bori Pons
Amadeo Ibáñez Puerto
Anita Checa Muñoz
Antoni Estabanell Demestre
Antonia Cussó Arin
Asunción Carrillo Torrents
Cándido García Bueno
Carme Zaforas Martinez
Dolors Guañabens Andreu
Enrica Estartus Cordes
José María López Burgos
Josep Ribé Canela
Julia Tardio Buendia
Laura Atienza Aibar

Lluís Garriga Girona
Lolita Collado Navarro
Marina Compte Caberol
Matilde González Montero
Mercè Chasserot Pinto
Petronila Urendez Urendez
Pilar González Suárez
Pilar Lara Expósito
Rafael Armada Cerezo
Sara Cereza Til
Teresa Albiol Mascaró
Vicenç Bou Gibert
Washington Oswaldo Ramos Aldaz

Llistat publicat per cortesia de Serveis Funeraris de Barcelona.

14 · MÉS ESPORT
L’ESPORTIU. DIVENDRES, 8 D’ABRIL DEL 2016

PATRIARCA · David Moner,
president de la UFEC durant disset
anys, mor a l’edat de 83 anys
RENOVACIÓ · La seva etapa a la
unió de federacions va ser clau en la
modernització de l’esport català
Jordi Camps
GIRONA

David Moner, que va ser
president de la Unió de Federacions Esportives de
Catalunya (UFEC) durant
disset anys i president
d’honor de l’entitat, va morir ahir als 83 anys. Moner
va ser un home clau en la
modernització de l’esport
català pel seu paper en
l’aglutinament de les
federacions catalanes dins
de la UFEC, que va convertir en un autèntic contrapoder als governs tant de
Catalunya com d’Espanya
en tot allò relacionat amb
l’esport. Durant la seva
presidència, la UFEC va
arribar a la pràctica autonomia financera, amb una
gran capacitat per generar
recursos propis i també es
va implicar en el procés sobiranista, formant part del
Pacte Nacional pel Dret a
Decidir i donant suport a
l’oficialització de les seleccions catalanes.
David Moner va néixer a
Barcelona el 19 de març
del 1933, tot i que ell remarcava sovint la seva
gran relació amb Banyoles, recordant que venia
“de besavis, avis i pare banyolins”. Va passar la
Guerra Civil a Banyoles i el
1940 va tornar a Barcelona i va enfocar la seva vida professional al dret, seguint la tradició familiar.
La seva relació amb l’esport va començar de ben
petit, a l’estany de Banyoles, on passava els caps de
setmana i els estius. Va ser
nedador i jugador de waterpolo al CN Banyoles
–club del qual no va ser
mai president, tot i que en
movia molts fils– i també
jugador de rugbi amb el
BUC.
La seva relació amb el
món de l’esport federatiu
va començar el 1957, any
en què a més d’entrar al

David Moner a la seva casa de Banyoles, el març del
2015. A la dreta, en el comiat com a president de la
UFEC, en un acte al CN Banyoles, a casa seva en un
reconeixement del Mic fa unes setmanes i en la
commemoració dels vint anys dels Jocs de Barcelona
■ L.S. /Q.P. / R.E. / MIC / EFE

Col·legi d’Advocats de Barcelona, es va convertir en
vocal en la Federació Catalana de Rem. Va ser l’inici
d’una relació amb el món
de l’esport federatiu que
no s’acabaria –si és que es
pot usar aquesta paraula
amb un home com David
Moner– fins cinquanta-set
anys després, el 2014,
quan va deixar la presidència de la UFEC. Durant
tots aquests anys, Moner
va ser delegat a Girona de
la Federació Catalana de
Natació, president de les
federacions catalanes de
rem i de natació –en dues
etapes–, vicepresident de
les federacions espanyoles
de rem i de natació, mem—————————————————————————————————

La capacitat de
generar recursos
propis, el gran èxit
de la seva gestió
—————————————————————————————————

bre fundador de la Federació Espanyola d’Esquí
Nàutic i delegat a Catalunya de la Federació Espanyola de Piragüisme. També va ser un home clau perquè Banyoles fos la seu de
les proves de rem dels Jocs
de Barcelona. L’any 2007
va ocupar el càrrec simbòlic de president del Comitè
Olímpic de Catalunya.
El 1996 va arribar el seu
gran moment esportiu.
Enric Piquet, que era president de la UFEC, va decidir no continuar atesa la
impossibilitat legal de
compaginar el càrrec amb
el de president de la federació de bàsquet, i David
Moner es va presentar a les
eleccions. Va guanyar amb
26 vots, pels 19 d’Alejandro Soler-Cabot i els 8 de
Leandre Negre. En el seu
programa electoral, Moner apostava per una renovació profunda de la
UFEC. Aquell programa
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“L’esport català
plora David Moner.
Gràcies per una vida
de servei a l’esport
del país”

“ Un dia molt trist
per a l’esport català.
Gràcies per tot
el que has fet per
nosaltres”

Gerard Figueras

Gerard Esteva

SECRETARI GENERAL DE L’ESPORT

tenia cinc punts bàsics: renovar la filosofia de treball
de la UFEC, buscar els recursos econòmics necessaris, donar subvencions a
les federacions, buscar la
internacionalització de
l’esport català i intentar la
unió de tot l’esport del país
dins de la UFEC.
Amb aquest programa

PRESIDENT DE LA UFEC

va arribar a la presidència
de la UFEC i amb el seu
desenvolupament va anar
renovant els mandats fins
que ho va deixar el 2014, ja
amb 81 anys i sense completar l’últim mandat, en
mans del seu delfí, Gerard
Esteva. A Moner li agradava dir que si no s’era fort
econòmicament no s’era

Pressupost

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Contrapoder

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Quan va arribar
a la UFEC el 1996
era de 120.000
euros, quan ho va
deixar, el 2014,
de 30 milions

No va estalviar
mai topades amb
el govern, fos de
Convergència i
Unió o dels
tripartits

fort en realitat, i recordava
que quan va arribar a la
UFEC el pressupost era de
20 milions de pessetes
–uns 120.000 euros– dels
quals 19 provenien de subvencions públiques i que el
va multiplicar fins als 30
milions d’euros en el moment de deixar-ho, dels
quals poc més del 5% eren

de subvencions.
Amb Moner, la UFEC va
entrar de ple en el segle
XXI. L’objectiu dels recursos propis de la campanya
electoral del 1996 el va
aconseguir amb la gestió
d’instal·lacions esportives
arreu de Catalunya i amb
la creació d’una corredoria
d’assegurances destinada
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a les 67 federacions membres, clubs, entitats, esportistes i instal·lacions.
El dia que va passar el relleu a Esteva, Moner va dir
que creia que era el moment de fer-ho: “El més bonic és que hem aconseguit
que hi hagi una autèntica
unió de totes les federacions i de tots els esports.”
Moner, militant de base
de Convergència, no va estalviar mai topades amb
els diversos responsables
de l’esport de la Generalitat. Va conviure amb governs convergents i tripartits i no va tenir mai cap
problema a exercir el contrapoder que li permetia
l’autonomia financera de
què gaudia. Fins i tot el dia

del seu comiat no es va estar de fer broma amb l’absència de Josep Maldonado, exsecretari general de
l’esport i home fort de l’esport a CDC.
Amic de Samaranch
David Moner va rebre
nombroses distincions,
entre les quals destaca la
Creu de Sant Jordi, la Medalla d’Or al Mèrit Esportiu de l’Ajuntament de
Barcelona, distincions de
les federacions de natació i
de rem i l’Ordre Olímpica
de plata i els Anells d’Or del
Comitè Olímpic Internacional. Justament, la seva
relació amb Joan Antoni
Samaranch, president del
COI del 1980 al 2001,a qui

qualificava d’amic, és un
altre fet destacat de la seva
trajectòria. En una entrevista a El Punt l’any 2010,
Moner parlava així de Samaranch: “Ell hauria estat
republicà amb la República i monàrquic amb la monarquia. I li va tocar el
franquisme. Tenia clar què
volia ser, i va arribar-hi.
Per l’esport a Catalunya,
en Samaranch va fer molt.
En Samaranch era espanyolista, de sempre, però
va portar els Jocs.” En la
mateix entrevista, Moner
es definia com políticament conservador: “El que
s’ha de conservar, s’ha de
conservar i en allò que s’ha
de progressar, s’ha de progressar molt.” ■

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

OPINIÓ

Jordi Grau

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

L’últim gran dirigent de l’esport

E

ra un personatge, l’últim potser d’una
generació de dirigents esportius catalans que han marcat època. Sí, tenia la
seva part de Samaranch, la positiva, però
sempre va treballar a favor de l’esport català, amb el reconeixement internacional de
les federacions catalanes i comandant la
UFEC com una empresa, buscant recursos
quan no n’hi havia. Advocat i empresari, enamorat de Banyoles, nedador, waterpolista i
gran directiu de l’esport. De ben jove ja actuava com a mecenes amb la Challenge David Moner. Tenia una gran història al darrere,
d’home fet a si mateix, llest com una fura,

que va guanyar molts diners i els va saber
disfrutar, de convergent de base que va pactar amb qui fes falta, enfrontant-se als seus i
convencent republicans i socialistes quan li
va caldre perquè entenia que afavoria l’esport català. Era un pactista, però el van destituir de la Federació Catalana de Rem per
haver dit el 1965 que els catalans érem “de
primera divisió a l’hora de pagar i de tercera
a l’hora de cobrar”. I va demanar l’autonomia
per a l’esport català el 1977. Conservador i
bon vivant, no ha superat la mort de la seva
companya de sempre, Gabi, desapareguda
fa pocs mesos.
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L’EDITORIAL

Mor un dels
arquitectes de
l’esport català

É

s ben poc casual que l’esport català
hagi assolit la potència dels últims
vint anys. Ha estat el resultat d’una feina ingent des de la base, des del
teixit esportiu que formen els clubs i
des d’unes estructures, les federacions,
que han anat adquirint solidesa i recursos coincidint amb els mandats de David Moner al capdavant de la UFEC. Moner va ser un dels personatges clau de
l’esport català actual, un dirigent de vella fornada que es va saber anticipar a
les necessitats del segle XXI i que va dotar aquesta mena de patronal federativa d’una capacitat d’influència enorme.
Aglutinant la pràctica totalitat de les
federacions,
va
David Moner
convertir la UFEC
en un actor de
va ser un
l’esport català, del
dirigent de
qual no es pot
vella fornada
prescindir a l’hora
que es va saber de prendre decisianticipar a les ons estratègiques.
necessitats del No és exagerat
afirmar que, sosegle XXI i que bretot (però no
només) amb els
va aglutinar
un gran poder tripartits, els màxims responsables polítics de l’esport català van veure
en Moner un personatge amb massa poder, amb idees pròpies i poc dúctil.
Moner va poder aixoplugar les federacions sota el seu paraigua perquè va
convertir la UFEC en una artefacte útil
de suport econòmic i logístic a les federacions, amb els clubs i els esportistes
com a beneficiaris. Visionari, va iniciar
l’estratègia d’explotar i gestionar instal·lacions per generar més recursos i
va contenir una de les despeses més importants de l’activitat esportiva, les assegurances d’accidents.

AMOS
DEL SEU
SILENCI

DIARI DE REDACCIÓ Lluís Simon
No tenim remei
Ja m’he creuat amb dos integrants de la subespècie
de culers que signen ara mateix una semifinal
de la Champions Wolfsburg-Atlético.

PUGEN I BAIXEN

UE SANT ANDREU

BARÇA LASSA

DAVID MONER

COPES FEMENINES

FUTBOL

BÀSQUET

POLÍTICA ESPORTIVA

WATERPOLO I HOQUEI

Vuit dels setze directius i el secretari tècnic,
Ramon Calderé, deixen el club andreuenc
en desacord amb la
gestió del president,
Manuel Camino.

L’equip de Xavi Pascual va guanyar ahir
a Kaunas i jugarà el
‘play-off’ de quarts de
final de l’Eurolliga per
onzena temporada
consecutiva.

Ahir va morir als 83
anys un dels homes
clau de l’esport català
en les últimes dècades. Va ser president
de la UFEC durant disset anys.

Els equips catalans
seran els protagonistes de les copes femenines de waterpolo i
hoquei sobre patins
que es juguen a Sabadell i a Lloret de Mar.

DE CAP

Inestable
E

l Madrid només ha guanyat una de les últimes set lli- que ironitzi sobre aquells mitjans que dediquen titulars i
gues. La competició que marca el projecte i la regula- hores a carregar contra el club blanc. Si es juga com es
ritat és el tendó d’Aquil·les d’un club instal·lat en una au- viu, el Madrid és un reflex d’una equació mal resolta en la
tèntica muntanya russa emocional. L’equip és inestable. relació d’ambició, humilitat i ordre. Aquest Madrid és caNomés ha mostrat la seva millor versió
paç de guanyar la lliga de campions, però és
quan s’ha reconegut inferior al rival. La vicincapaç de fer-ho amb la impremta dels
tòria al Camp Nou n’és l’exemple més pode- Només ha
equips que marquen una època i que passen
rós. La derrota al camp del Wolfsburg evia la història per deixar un llegat futbolístic
dencia, un cop més, la falta de cohesió i im- mostrat la seva
personal i intransferible. El problema del
plicació d’uns jugadors que conviuen per- millor versió
Madrid és estructural, d’estabilitat. I això
manentment amb la inconsistència. Canno és una qüestió supèrflua. És el moll de
vis d’entrenadors constants, dificultat per quan s’ha
l’os. Saber què vols, com ho vols fer i quin careconèixer un patró de joc, estil poc definit.
mí seguiràs per fer-ho. El Wolfsburg va torL’entorn és també digne d’estudi. Tot i algu- reconegut
nar a evidenciar que el Madrid no té full de
nes excepcions, l’histrionisme i el hooligaruta. Zidane no ha foragitat la sensació d’un
nisme han capat tot el señorio cultivat his- inferior al rival
club que improvisa davant de cada situació
tòricament. La polèmica ha guanyat la basobrevinguda. El timó es mou per inèrcia, a
talla a l’autocrítica i la testosterona al raona- batzegades. De vegades és suficient per arribar a port.
ment futbolístic. I tot plegat ha vingut per- Però el més normal és que acabi enrocant. El Madrid és
petuat pel ser superior Florentino Pérez. inestable i, a curt termini, res fa pensar que això canviï
El que ara vol fer un programa humorístic perquè ara mateix no accepten la seva realitat.

Marc Negre PERIODISTA

“Cada dia falta un dia menys
perquè se sàpiga el meu futur”
JORGE LORENZO Pilot Moto GP

“Crec que l’Atlético no molesta,
excepte esportivament, que
molesta tots els equips,
indiscutiblement”
ENRIQUE CEREZO President Atlético Madrid
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David Moner, en una visita a Mundo Deportivo, recibiendo de manos
de Miguel Cardenal en 2014 la Real Orden del Mérito Deportivo, el
día que dejó el cargo de presidente de la UFEC y cedió el testigo a
Gerard Esteva, y saludando a Joel Gonzalez en la Nit dels Campions
de MD en presencia de nuestro director Santi Nolla
FOTOS: MD

POLIDEPORTIVO n Desde su cargo de presidente de la UFEC apoyó activamente el reconocimiento del deporte catalán a nivel internacional

MuereDavidMoner,históricodirigentecatalán
Redacción

n El abogado barcelonés y presidente de la Unió de Federacions
Esportives de Catalunya (UFEC)
entre 1966 y 2014, David Moner, falleció ayer a la edad de 83 años, informó la UFEC. Hace dos años,
Moner dejó el cargo de presidente
de la UFEC y fue sustituido por el
actual mandatario, Gerard Este-

va, por entonces presidente de la
Federación Catalana de Vela. Moner fue un dirigente muy activo
del deporte en Catalunya y consiguió que las disciplinas con más
problemas de financiación contasen con recursos para dar un salto
de calidad en la viabilidad de muchas federaciones.
Nacido en Barcelona el 19 de
marzo de 1933, dirigía su propio

David Moner Codina
vidu de Gabriela Pagés Fluxà

Advocat

HamortcristianamentaBarcelona,al’edatde83anyseldia7d’abrilde2016.
A.C.S.
Els seus fills David, Deborah i Amadeo Ferrajoli, Mònica i Roman Klasen, els seus néts Judith, María, Lucía,
Álvaro, Lilian i Mia, els seus germans Dalmau i Tere, Geroni i Dolors, Carles i Anna, Neus i Josep Maria,
Núria (+) i Fernando, Sebastià i Fina, Katy i Joan, els seus cosins, els seus nebots, família tota i Mita
Colindres i Madeleine Gaulet ho fa saber a llurs amics i coneguts i els preguen de voler-lo tenir present en
les seves oracions.
La vetlla tindrà lloc avui dia 8 d’abril de 2016 a les 13:30 hores i la cerimònia tindrà lloc demà dia 9 d’abril de
2016 a les 11:00 hores al Tanatori de Sant Gervasi. L’ enterrament serà a Usall, en la més estricta intimitat.

bufete y después de ser presidente
de la sección de derecho deportivo
del colegio de abogados de Barcelona, fue designado como miembros del Tribunal de Arbitraje del
COI. El organismo olímpico le
concedió los Anillos de Oro del
COI, condecoración que se suma a
numerosos reconocimientos locales, nacionales e internacionales.
Nadador y waterpolista, inició
su singladura como dirigente deportivo en la Federación Catalana
de Remo, cuya presidencia ejerció
hasta 1970, ampliando el lago de
Banyoles para convertirlo en un
campo de regatas de dimensiones
olímpicas. Fue el presidente de la
Federación Catalana de Natación
en dos etapas, cuando finalizó en
1995, y en 1996 se convirtió en el
presidente de la UFEC, cargo que
abandonó en junio del 2014.
Además de logros económicos y
deportivos para muchas federaciones, bajo su mandato la UFEC
apoyó activamente el reconocimiento del deporte catalán a nivel
internacional, lo que le valió en el
2010 la Cruz de Sant Jordi H

Organizó en
Banyoles la
Oxford-Cambridge
Como directivo del Club Natació
Banyoles (Girona), David Moner
ejerció una destacada labor que
culminó con la construcción de un
complejo deportivo donde se inició
la práctica del remo de
competición, el esquí náutico, la
motonáutica y la natación.
Delegado de la Federación
Catalana de Natación en la
provincia de Girona, promovió la
construcción de 16 piscinas.
Presidente de la Federación
Catalana de Remo en 1964,
convirtió el Lago de Banyoles en
pista reglamentaria de remo
(única en toda España) donde se
organizó por primera vez fuera de
Inglaterra, la célebre regata entre
Oxford y Cambridge, también
conocida como Boat Race H

Apunte
Santi Nolla

El dirigente deportivo
DavidMonerhasidoelsímbolodel
dirigentedeportivo,emprendedor,
luchador,generosoeinsistente.Fueel
hombrequeconvivióconelpoder
deportivodeSamaranchenelmundoy
quesupoaprovecharaquellafuerza
paraqueeldeportecatalánmejorara.
Defuertepersonalidadtrasladósu
espírituempresarialaldeporteytrabajó
paraigualarlasubvenciónconel
esfuerzodegestión.Formapartedeun
tipodepersonasquehanaportado
muchoaldeporte,porqueveníandeese
mundo.Hoyesopareceunaespecieen
extinción,yaquelapolíticahaacabado
dominando.PeroeladiósdeDaviddeja
huérfanouncírculomuyampliode
gentequesiemprehaarrimadoel
hombroparaqueeldeporte,conlos
deportistas,losdirigentesdeportivosy
losaficionados,seelevara.Dejaun
excelentelegadoylasensacióndeque
sehaidopronto,dequesenecesitaba
haberlocompartidomástiempo H
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“Una persona clau per l’esport federat”

“Una gran contribució a l’esport del país”

La consellera de la Presidència va expressar en nom
del Govern el condol per la mort de David Moner, “una
persona clau en el foment i el creixement de l’esport
federat català, al qual va servir durant la seva vida i va
dotar-lo del potencial que avui gaudeix”.

El Secretari General de l’Esport, Gerard Figueras,
també va lamentar la mort del dirigent esportiu, de
qui ha destacat “la seva contribució a l’esport del
país, gràcies als seus seixanta anys de vinculació
amb aquest sector”.

POLIESPORTIU ► IMPULSÀ EL RECONEIXEMENT DE L’ESPORT CATALÀ A NIVELL INTERNACIONAL

Mor David Moner, ex president
de la UFEC, als 83 anys
David Moner es va
dedicar en cos i
ànima a l’esport català
al llarg de més de 60 anys.
Deixa la seva emprenta
a un organisme que va
dirigir entre 1996 y 2014

Declaració
Institucional del
President de la UFEC
▄ Avui és un dia trist per l’Esport Català.
En David Moner ens ha deixat després de 83
anys de vida i projectes.
La seva pèrdua és sentida i ens deixa un buit a
tots aquells que hem tingut la sort d’estar junts
al seu costat.
En David ha estat un exemple com a dirigent
esportiu, un home amb temperament i energia,
constructor del model d’èxit esportiu català, i
sempre proper a l’esport de base. És gràcies a
ell i al seu mestratge que avui l’Esport Català
és un referent a nivell mundial.
L’energia amb què va defensar sempre els interessos dels clubs i les federacions, el van portar a ser el verdader referent de l’esport a casa
nostra. Després de més de 60 anys al servei del
país, en David va fer un pas al costat per deixar
que el seu equip continués liderant la UFEC i
l’esport, un acte de generositat i visió admirable.
Des de la UFEC paraules d’agraïment per a qui
ha estat l’artífex d’aquest model d’èxits.
Sense el President Moner no seríem el que som,
i des de la UFEC ens unim al dolor que aquests
moments està travessant la família i tots aquells que ens l’estimàvem.
En David era una gran persona, un gran dirigent,
un gran amic i un gran President.
Sempre et trobarem a faltar.

L

’advocat barceloní i president de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) entre 1996 i 2014, David
Moner, va morir ahir als 83 anys.
Moner va ser un dirigent molt actiu
de l’esport a Catalunya i va aconseguir que les disciplines amb més
problemes de finançament tinguessin recursos per donar un salt
de qualitat en la viabilitat de moltes federacions. A banda dels èxits
econòmics i esportius, sota el seu
mandat la UFEC va impulsar activament el reconeixement de
l’esport català a nivell internacional, cosa que l’any 2010 li va valer la
Creu de Sant Jordi.
Nascut a Barcelona el 19 de març
de 1933, després de ser president
de la secció de dret esportiu del
col·legi d’advocats de Barcelona, va
ser designat membre del Tribunal
d’Arbitratge del CIO. L’organisme
olímpic li va concedir els Anells d’Or,
condecoració que se suma a nombrosos reconeixements.
Nedador i waterpolista, va iniciar la
seva singladura com a dirigent de la
Federació Catalana de Rem, presidència que va exercir fins l’any 1970,
aconseguint ampliar el llac de Banyoles per convertir-lo en un camp
de regates de dimensions olímpiques. Va ser president de la Federació Català de Natació en dues
etapes i l’any 1996 va asumir la presidència de la UFEC, càrrec que va
abandonar el juny del 2014, encara
que va ser designat com a president
d’honor d’aquest organisme.

gerard
esteva

David Moner
va dedicar la
seva vida al
món de l’esport.
Va aconseguir
recursos per a
les disciplines
amb més
problemes i
va impulsar el
reconoixement
de l’esport
català a nivell
internacional //
UFEC

David Moner Codina
Advocat
Vidu de Gabriela Pagés Fluxà

David Moner i Codina

Ha mort cristianament a Barcelona, a l'edat de 83 anys, el
dia 7 d'abril del 2016.

Creu de Sant Jordi

A.C.S.
Els seus fills, David, Deborah i Amadeo Ferrajoli, Mònica i Roman
Klasen, els seus néts, Judith, María, Lucía, Álvaro, Lilian i Mia; els
seus germans, Dalmau i Tere, Geroni i Dolors, Carles i Anna, Neus
i Josep Maria, Núria (✝) i Fernando, Sebastià i Fina, Katy i Joan, els
seus cosins, els seus nebots, família tota i Mita Colindres i Madeleine Gaulet ho fan saber a llurs amics i coneguts i els preguen de
voler-lo tenir present en les seves oracions.
La vetlla tindrà lloc avui, dia 8 d'abril del 2016, a les 13.30 hores
i la cerimònia tindrà lloc demà, dia 9 d'abril del 2016, a les 11.00
hores, al Tanatori de Sant Gervasi. L'enterrament serà a Usall, en
la més estricta intimitat.

El president i el Govern
de la Generalitat de Catalunya
expressen el seu dol
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Mor David Moner, impulsor de l’esport català i president de la UFEC durant 18 anys

Un tossut emprenedor

aconseguir un reconeixement propi i dife
rent de l’Espanyola. En les assemblees de
Miami, Fresno i Roma (20042005) va des
plegar tota la seva energia i la capacitat ne
gociadora, per a la qual cosa primer va ha
ver de llimar diferències amb el màxim
responsable de l’esport català del moment,
Rafel Niubò. Niubò, consultat ahir per La
Vanguardia, va definir David Moner com
“el dirigent de l’esport català de més talla
de les últimes dècades, potser només per
sota de Samaranch a causa de la dimensió
internacional d’aquest últim”. Per Niubò,
David Moner “era algú capaç de qualsevol
cosa, sempre tirava endavant, res no era ca
paç de frenarlo”. “Un emprenedor imbati
ble. En la lluita del patinatge va germinar la
nostra posterior amistat”.
Rubèn Peris també recorda Moner “amb
moltíssim afecte. Treballar sis anys amb ell
a la UFEC va ser fantàstic. Tots els que es

XAVIER G. LUQUE
Barcelona

D

avid Moner, mort ahir a Barcelo
na a 83 anys, ha estat un dirigent
de l’esport català imprescindible
durant les últimes dècades. Ad
vocat, esportista rellevant de jo
ve (va practicar la natació, el waterpolo i el
rugbi), va començar la seva carrera orga
nitzativa al CN Banyoles i a la Federació
Catalana de Rem, en què va entrar com a
vocal amb 24 anys i on va arribar a presi
dent amb 31. Entre les seves iniciatives més
destacades es recorda l’ampliació del llac
de Banyoles per adaptarlo com a únic
camp de regates de dimensions olímpiques
a Espanya.
En aquells temps va començar a col∙la
borar igualment amb les federacions de Pi
ragüisme i Natació, a més de ser un dels
fundadors de la Federació Espanyola d’Es
quí Nàutic, el 1965. Va presidir la catalana
de Natació (19771981 i 19851995), època
en què va crear el Gran Premi Ciutat de
Barcelona i va impulsar la recuperació per
a la ciutat de l’abandonada piscina Sant
Jordi, per a la qual cosa primer va haver
d’aconseguir, amb l’ajuda d’un bomber i un
incendi provocat de lleus conseqüències,
que les instal∙lacions quedessin lliures dels
qui les havien ocupades.
Però el gran salt en l’àmbit de l’esport ca
talà li va arribar a David Moner el 1996,
quan va ser elegit president de la Unió de
Federacions Esportives de Catalunya, la
UFEC, un organisme fundat el 1932 per
Pompeu Fabra i que havia quedat paralit
zat el 1939, fins que l’aleshores secretari de
l’Esport de la Generalitat, Josep Lluís Vila
seca, el va rescatar de l’oblit. Moner es va
mantenir 18 anys al capdavant de la UFEC i
la seva obra és, per extensa i sòlida, impos
sible de resumir.
Entre els principals reptes que es va
marcar figuren la internacionalització de
les seleccions catalanes, l’adquisició de
fons propis per no dependre completa
ment de les subvencions i una ambiciosa
política de gestió d’instal∙lacions a través,
fonamentalment, de poliesportius de la
UFEC disseminats per tot Catalunya.
Moner va tenir una actuació destacadís
sima en la batalla del patinatge català per

RAFEL NIUBÒ

“El dirigent de l’esport català
de més talla en dècades, només
per sota de Samaranch”

David Moner i Codina (19332016)

Calma tensa
Jordi Basté

A

mesura que et vas fent
gran vas canviant els
amics. En queden alguns,
et vas oblidant d’altres i se
n’afegeixen alguns d’inesperats.
David Moner era d’aquests úl
tims. Sóc, era amic d’en David,
molt amic d’en David, m’estimo
en David des de l’any 2003. Mal
grat la diferència d’edat (gairebé
35 anys) érem molt pròxims.
La nostra amistat neix de la
voluntat del patinatge català de
tenir federació pròpia. Era una
època que les relacions entre la
Generalitat a través del millor se
cretari d’esports que hi ha hagut
mai (Rafel Niubò) i del president
de la UFEC (David Moner) passa
ven per molt mal moment. En
aquella època m’avenia amb tots
dos i ells estaven fastigosament
distanciats.

Vam anar a Miami el març del
2004, on la Federació Catalana de
patinatge va ser admesa de mane
ra provisional gràcies a tots dos i
també a la bona feina de Ramon
Basiana.
El dia abans de l’admissió vaig
idear el que, amb el temps, vam
anomenar el pacte del Bubba Bar.
Em vaig atrevir a unir en un res
taurant i al voltant d’una mateixa
taula Moner i Niubò. Recordo que
Basiana em va dir que acabaríem
tots a trets al riu de Miami. Basia
na ens va acompanyar en aquell
dinar, com també Rubèn Peris, en
aquella època relacions públiques
de la UFEC i el col∙lega de TV3 Jo
an Ramon Vallvé.
Moner ha estat sempre un siba
rita. Vam dinar en unes horribles
taules de fusta, a l’exterior del res
taurant. Amb ell i amb Niubò sem
pre diem que és el pitjor dinar de
les nostres vides. A en David li en

cantaven les gambes i el restau
rant de Miami portava el nom del
famós amic negre de Forrest
Gump que volia tenir un negoci de
pesca de gambes a l’oscaritzada
pel∙lícula de Robert Zemeckis. No
hem menjat a la nostra vida unes
gambes pitjors que aquelles.
Aquell dia, en aquella taula horro
rosa, els vaig dir que no podia ser,
que aquesta relació entre dos dels
personatges més potents de l’es
port no podia ser tan distant i
menys en aquells moments. “Cal
ma tensa”, va dir Moner. “Calma
tensa”, va dir Niubò. Van somriu
re. Des d’aquell moment (març
del 2004) tots tres hem estat inse
parables. Algun dia Niubò expli
carà el que ha fet David Moner
per Catalunya i no només per l’es
port català. Per la diplomàcia ca
talana, per la seguretat catalana,
per la política catalana i per l’es
port català. El que en David s’ha
estimat Catalunya ho saben molt
pocs.
Després va venir Fresno, on la
diplomàcia espanyola es va carre
gar la voluntat (lògica) que un es

ANA JIMÉNEZ

tàvem amb ell sempre ens vam sentir molt
protegits”.
Els qui van conèixer la capacitat negoci
adora de David Moner en destaquen la tos
suderia i la voluntat ferma per tirar enda
vant en tots els conflictes. Va tenir, des de
molt jove, un interès absolut per les relaci
ons humanes i per acostarse als centres
d’influència que li semblaven imprescindi
bles per desenvolupar la seva tasca. En
converses recents amb el periodista
d’aquesta casa Ramón Álvarez recordava
anècdotes significatives, com la dels seus
temps del servei militar, que va dur a terme
al port de Barcelona. “Anava sempre amb
una motxilla en què guardava un esmò
quing i quan al Club Nàutic hi havia alguna
recepció assenyalada em vestia per a l’oca
sió i m’afegia a l’acte, com un convidat més.
Finalment em van descobrir i allà va néixer
la meva amistat amb el president del club,
don Carlos de Godó, comte de Godó”.
El funeral per David Moner i Codina tin
drà lloc demà dissabte a les onze del matí al
tanatori de Sant Gervasi.c

port tan català com l’hoquei sobre
patins competís a escala interna
cional. Alguns ho van veure com
un fracàs. Fals: va ser un èxit
enorme. Mai l’esport català no ha
via arribat tan lluny fins aquella
nit per a la història de Fresno.
Vam decidir allà, després d’allò,
veure’ns regularment. I així ha es
tat. Amb en David i amb en Rafel
hem quedat una vegada cada molt

Molt pocs saben tot
el que ha fet en David
per Catalunya, i no
només per l’esport català
poc. Ho necessitàvem. (Gairebé)
sempre al restaurant de capçalera
de David Moner, el Botafumeiro
(crec que sempre hi anàvem per
què no em va perdonar mai aque
lles gambes de Miami), sempre ri
ent, sempre fumant, sempre be
vent aquell vi blanc, sempre
dienta en David que gravés la seva
vida en un àudio, que transcriurí

em nosaltres i que li publicaríem
l’autobiografia. Somreia amb
aquella cara de bon jan i només
movia els ulls. No va voler gravar
mai. Mai. Però seria molt injust
que no se sàpiga el que ha fet
aquest home per l’esport i per Ca
talunya. Recordaré sempre que
feliç que vaig ser el dia que em va
demanar que li fes la seva glossa al
saló de Cent de l’Ajuntament de
Barcelona quan li van atorgar la
medalla d’or al Mèrit Esportiu.
Vam xerrar unes quantes hores
l’última vegada que ens vam veu
re, pocs dies després de la mort de
la seva esposa, fa poques setma
nes. Estava molt trist. Massa. I es
va enfonsar en la pena. No vam te
nir prou mans per arrencar tanta
tristesa que en David va acumu
lar. La mateixa que avui tinc en as
sabentarme de la seva mort. Cos
ta molt que ens caiguin llàgrimes
a partir de segons quina edat. Si
algú ho aconsegueix és que va va
ler la pena. En David ho ha fet. El
trobaré tant a faltar que el dolor,
només de pensarho, em sembla
impossible de suportar.
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Adéu a l’home que va vertebrar l’esport català
Mor als 83 anys David Moner, president d’honor de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya
ÀLEX GOZALBO
BARCELONA

David Moner, president d’honor de la
Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), va morir ahir a Barcelona. L’home que va ajudar a vertebrar
l’esport català tenia 83 anys. Nascut el
19 de març de 1933, va arribar a la presidència de la UFEC l’any 1996, després de ser el màxim dirigent de la Federació Catalana de Natació entre els
anys 1977-81 i 1985-95. Abans havia estat al capdavant de la Federació de
Rem, entre els anys 1964-66 i 1967-70.
Durant els 18 anys del seu mandat la
UFEC va passar de tenir un pressupost de 120.000 euros a gestionar-ne
un de 25 milions. Una altra de les seves grans aportacions va ser la creació
de recursos propis. Quan ell va arribar
a la presidència, el 95% dels ingressos
arribaven a través de subvencions públiques i quan es va retirar el percentatge no arribava ni tan sols al 5%. David Moner va crear una organització
autosuficient, que es basava en tres
grans potes: corredoria d’assegurances, serveis a les federacions i gestió de
les instal·lacions. Això va permetre
consolidar l’esport català.
David Moner es va acomiadar el 17
de juny del 2014 de les federacions esportives catalanes, de les autoritats
polítiques i del món esportiu català i va
donar el relleu testimonial del seu càrrec al seu delfí, Gerard Esteva, actual
president de la UFEC. “Estic molt content de la meva etapa. He fet front a
moltes dificultats, però mai ho he fet
sol”, va dir. Cansat dels atacs del go-

David Moner, president d’honor de la Unió de Federacions Esportives de
Catalunya, en una imatge de l’any 2013. PERE VIRGILI

vern espanyol a l’autonomia de l’esport català, l’advocat va decidir plegar.
Un dels seus grans llegats és la internacionalització de l’esport català. El
seu paper va ser clau perquè la Federació Internacional de Patinatge (FIRS)
acceptés provisionalment Catalunya
el 26 de març del 2004 a Miami. La selecció catalana va poder disputar i guanyar el Mundial B celebrat a Macau
(Xina) i es van guanyar el dret esportiu
a competir al Mundial absolut de San
José (Estats Units). Espanya va activar
la seva maquinària diplomàtica i va
pressionar els integrants de la FIRS
perquè votessin en contra de l’admis-

sió definitiva de Catalunya durant una
esperpèntica assemblea que es va fer
a Fresno (Califòrnia).
“Sense ell no seríem el que som”

La gestió de David Moner li va valer diferents distincions, com els anells d’or
del Comitè Olímpic Internacional, la
medalla d’or al Mèrit Esportiu de la
Ciutat de Barcelona i la prestigiosa
Creu de Sant Jordi. Les mostres de
condol van ser unànimes. “L’esport català plora el traspàs de David Moner.
Gràcies per una vida de servei a l’esport del país”, va lamentar Gerard Figueras. El secretari general de l’Esport

va qualificar el president d’honor de la
UFEC de figura clau en el món de l’esport federat català i va destacar la seva contribució a l’esport del país, “gràcies als seus seixanta anys de vinculació amb aquest sector”.
“David Moner ha sigut una persona
clau en el foment i el creixement de
l’esport federat català, al qual va servir
durant la seva vida i al qual va dotar del
potencial que té avui”, va dir Neus
Munté, consellera de la Presidència
del Govern.
“És un dia molt trist per a l’esport
català. La seva pèrdua és sentida i ens
deixa un buit a tots aquells que hem
tingut la sort d’estar junts al seu costat.
David Moner ha sigut un exemple com
a dirigent esportiu, un home amb temperament i energia, constructor del
model d’èxit esportiu català, i sempre
a prop de l’esport de base. És gràcies a
ell i al seu mestratge que avui l’esport
català és un referent a escala mundial
–va assegurar Gerard Esteva–. L’energia amb què va defensar sempre els interessos dels clubs i les federacions el
van portar a ser el veritable referent de
l’esport a casa nostra. Després de més
de 60 anys al servei del país va fer un
pas al costat per deixar que el seu equip
continués liderant la UFEC i l’esport,
un acte de generositat i visió admirable. Sense ell no seríem el que som”.
“El llegat de David Moner quedarà
per sempre i ara tothom reconeixerà
el que alguns ja van fer en vida: reconèixer que ha sigut un dels millor
dirigents de la història de l’esport”, va
opinar Jordi Sans, director esportiu i
de relacions institucionals de la
UFEC.e

BÀSQUET - EUROLLIGA

El Barça Lassa i
el Madrid eviten el naufragi
Zalgiris Kaunas

59

Barça Lassa

66

Zalgiris Kaunas: Vecvagars (13), Seibutis (10), Ulanovas (7),
Vene (4), Jankunas (11) –cinc inicial–; Randle (6), Hanlan, Vougioukas (4), Motum (4), Sajus i Lekavicius. Entrenador: Sarunas Jasikevicius.
Barça Lassa: Satoransky (8), Oleson, Perperoglou (5), Doellman (5), Dorsey (12) –cinc inicial–; Abrines (6), Navarro (10),
Tomic (2), Vezenkov, Arroyo (4) i Ribas (14). Entrenador: Xavi Pascual.

Resultats parcials: 16-16 / 18-12 / 14-21 / 11-17
Àrbitres: Petri Mantyla, Tolga Sahin i Tomislav Hordov.
Eliminats: Ulanovas.
Pavelló: Zalgirio Arena. 9.090 espectadors.

À.G.
BARCELONA

El Barça Lassa va aconseguir ahir la victòria a la pista del Zalgiris Kaunas
(59-66) i es va classificar com a tercer de
grup per disputar els quarts de final de
l’Eurolliga. El seu rival serà el Lokomotiv Kuban rus, contra el qual acumula

un triomf i una derrota aquesta temporada. Un equip blaugrana nerviós va patir més del que s’havia imaginat per derrotar un rival que no s’hi jugava res. El
Madrid, vigent campió, va tombar el
Khimki (83-70) i també va segellar la seva presència a la següent ronda, on l’espera el Fenerbahçe.
Obligat per la necessitat, Pau Ribas
va reaparèixer amb l’equip blaugrana.
El badaloní va ser clau anotant quatre
triples de quatre intents i una cistella de
dos punts en l’últim minut. En total, 14
punts i molta seguretat en el tram de
partit més complicat. Joey Dorsey va
acabar amb 12 punts i 13 rebots, però el
Zalgiris el va enviar constantment a la
línia de tirs lliures, des d’on va fallar 7
dels 9 llançaments que va intentar. El
pivot va rebre 8 faltes personals.
La primera part del Barça Lassa va
ser indigna d’un equip que es jugava la
classificació. El conjunt culer, que va arribar a tenir un desavantatge de 7 punts
(14-7), va perdre 11 pilotes i tan sols va
anotar 28 punts en 20 minuts molt po-

bres (34-28). Els blaugranes van capgirar el marcador durant un tercer període que es va acabar amb el resultat de
37-38. Tot i la reacció, els catalans no
van ser capaços d’obrir una escletxa en
el marcador i no van controlar el partit
fins als últims segons.
La presència del Barça Lassa als
quarts de final de l’Eurolliga és l’onzena consecutiva. “La victòria és la notícia
més important perquè ens qualifica i
ens deixa contents. Dos o tres equips
grans no seran a la següent ronda”, va
dir Xavi Pascual, entrenador d’un conjunt blaugrana que tindrà el factor pista en contra i que, per tant, estarà obligat a guanyar fora de casa per no perdre’s la final four de Berlín. “Hem d’intentar aconseguir una victòria fora de
casa”, va advertir el tècnic.
El club presenta la FCBEscola

D’altra banda, el Barça va presentar
ahir la seva primera FCBEscola Basket,
un projecte que es posarà en marxa al
setembre i del qual Nacho Solozábal serà l’assessor esportiu. “Era una iniciativa que li faltava al club”, va dir l’exbase. “L’objectiu és que sigui un punt d’inflexió en el nostre planter”, va explicar
Joan Bladé, directiu responsable de la
secció de bàsquet.e

Resultats
Grup F - 14a jornada
Barça Lassa - Zalgiris Kaunas

59 - 66

Brose Baskets Bamberg - Laboral Kutxa

89 - 69

Reial Madrid - Khimki

83 - 70

Olympiacos - CSKA de Moscou

20.45

Classificació
EQUIP

1 CSKA de Moscou

J

G

P

13

9

4

2 Laboral Kutxa

14

10

4

3 Barça Lassa

14

8

6

4 Reial Madrid

14

7

7

5 Khimki

14

7

7

6 Brose Baskets Bamberg

14

7

7

7 Olympiacos

13

6

7

8 Zalgiris Kaunas

14

2

12
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carrer 1
La selecció es juga
amb el Canadà els Jocs

Espectacular inici
de Spieth al Masters

WATERPOLO 3 La selecció espanyola
masculina es juga les seves opcions
d’assistir als seus desens Jocs consecutius (no falla des de Moscou-80) en
el partit de quarts de final del preolímpic de Trieste (Itàlia) que disputarà avui contra el Canadà (17.30 h, Teledeporte). El torneig dóna quatre
places, que seran per als quatre semifinalistes. Espanya va acabar tercera del seu grup tot i perdre només
un partit dels cinc disputats (el primer, davant Holanda). Ahir no va tenir problemes per golejar el Kazakhstan (16-4, amb parcials de 3-2,
3-1, 7-0 i 3-1), amb gols d’Echenique
(4), Munárriz (3), Bustos, Minguell,
Mallarach (2 cada un), Español, Molina i Sziranyi. J.C.A.

GOLF 3 El nord-americà Jordan Spieth, guanyador l’any passat a Augusta i a l’Open dels EUA, liderava el
Masters en la primera jornada amb
una volta de 66 cops (6 sota el par),
fruit de 6 birdies i 12 parells. Rickie
Fowler, en canvi, en va fer 80. EFE

FINA

Victòria d’etapa per
a Samuel Sánchez

Chen presideix la reunió
del Consell a l’Espanyol

CICLISME 3 El campió olímpic, de 38
anys i ara a l’equip BMC, va donar
ahir una lliçó de fortalesa, intel·
ligència i coratge per guanyar la
quarta etapa de la Volta al País Basc,
en què l’holandès Kerderman va
prendre el liderat a Landa. E.P.

FUTBOL 3 El president xinès va arribar
a Barcelona dimecres per solucionar
diversos assumptes. Chen Yansheng,
que confia en Ángel Gómez com a director esportiu, va encapçalar ahir
la reunió del Consell i demà assistirà
al partit davant l’Atlètic. E.P.

HANDBOL 3 EL PREOLÍMPIC MASCULÍ DE MALMÖ

política esportiva

Espanya comença contra Eslovènia
la lluita pel passaport cap a Rio
La selecció necessita la victòria en el seu debut per aspirar a una de les dues places
FEDERACIÓ ESPANYOLA D’HANDBOL

JOAN CARLES ARMENGOL
BARCELONA

t

res dies. Aquests són els
que té la selecció espanyola masculina d’handbol
per guanyar-se una plaça
per als pròxims Jocs Olímpics de
Rio. Una cita olímpica que els hispans només s’han perdut una vegada, a Mont-real-76, i que ha d’estar
naturalment a l’abast d’un combinat que en els últims quatre anys no
s’ha perdut ni una sola semifinal en
tots els grans tornejos que ha jugat.
Però Espanya està anant a la recerca de l’última oportunitat per
a un dels sis passaports lliures per
a Rio, que es repartiran en els tres
preolímpics d’aquest cap de setmana, a raó de dos per cada torneig. En
el de Malmö, l’amfitriona Suècia és
favorita per quedar-se amb una de
les places, i l’altra hauria de ser per
a Espanya, que debuta avui davant
Eslovènia en un partit transcendental (17.00 h). Només val guanyar per
després jugar contra l’Iran, molt
més assequible (dissabte, 16.15 hores), i la mateixa Suècia (diumenge,
16.30 h).
En els altres preolímpics, Polònia
és favorita a Gdanks davant Tunísia,
Macedònia i Xile, i a Herning (Dinamarca) una potència d’aquest esport es quedarà fora, ja que a més
dels amfitrions hi ha Noruega i Cro-

nador, torna a comptar amb Dani
Sarmiento a l’organització i tindrà
un Joan Cañellas en plena forma,
al contrari del que va succeir a l’Europeu. A més, l’extrem blaugrana Víctor Tomás es va reincorporar aquest dijous a última hora a la
convocatòria després de desplaçarse a Barcelona per acompanyar la
seva dona, a punt de donar a llum.
Tomás podrà estar entre els 16 elegits per al primer partit, entre els
quals hi haurà el prometedor porter gallec Rodrigo Corrales, que secundarà el titular Gonzalo Pérez de
Vargas.
EL RECORD DE L’EUROPEU / La classifica-

33 Manolo Cadenas dóna instruccions als seus jugadors, ahir a Malmö.

àcia. Bahrain completa aquest grup
de la mort.
Espanya va perdre l’oportunitat
d’estalviar-se el viatge a Malmö al
perdre el mes de gener passat la final de l’Europeu de Polònia davant
Alemanya, que amb el títol es va
classificar llavors. El Brasil (organitzador), França (campiona del món),

Qatar i Egipte (campions continentals) i l’Argentina (Jocs Panamericans) també estan classificats.
El fet de jugar en camp enemic
i la baixa del porter Arpad Sterbik
(amb molèsties a l’esquena) juguen
en contra de la selecció espanyola,
que en canvi té algunes bones notícies. Manolo Cadenas, el seleccio-

ció olímpica passa irremeiablement
per evitar una ensopegada davant
Eslovènia, una selecció incòmoda
des que Veselin Vujovic la dirigeix i
que a l’Europeu va forçar un empat
als espanyols (24-24). «Probablement va ser un dels pitjors partits en
atac, vam tenir molts problemes per
fer gols davant una defensa un pèl
peculiar, i per tant hem de llegir millor el partit del que ho vam fer a
l’Europeu», assegura Cañellas sobre
aquest empat que aquest divendres
no s’ha de repetir. Per evitar-ho, el
tècnic Cadenas ha treballat per trobar millors solucions en atac, buscant llançaments ràpids i entre les
línies de sis i nou metres. H

Mor
l’històric
dirigent
David Moner
J. C. A.
BARCELONA

Un dels dirigents més importants
en la història de l’esport català,
David Moner, va morir ahir als 83
anys. Nascut a Barcelona el 19 de
març del 1933, dirigia el seu propi bufet, va ser president de la secció de dret esportiu del Col·legi
d’Advocats de Barcelona i membre del Tribunal d’Arbitratge del
COI.
Lligat tota la seva vida a l’esport, primer com a practicant
(natació, waterpolo, rem, rugbi)
i després com a dirigent, va destacar per la seva incansable activitat
en favor de l’esport a Catalunya i
per la lluita perquè les disciplines
amb més problemes de finançament comptessin amb recursos
per fer-ne possible la viabilitat.
Moner va ser president de la
Federació Catalana de Rem (196466 i 1967-70) i de natació en dues
més (1977-81 i 1985-95). El 1986
va ser nomenat president de la
Unió de Federacions Esportives
de Catalunya (UFEC), entitat a la
qual va donar un gir en els seus
més de 17 anys de presidència,
fins que va ser rellevat per Gerard
Esteva el juny del 2014. Distingit
amb l’Ordre Olímpica i la Creu de
Sant Jordi (2010), la UFEC va recolzar sota el seu mandat el reconeixement internacional de les
seleccions i va reivindicar la independència federativa. H

CCMA

ESPORT

Mor als 83 anys l'expresident de la UFEC
David Moner
Durant 17 anys al capdavant de l'organisme que agrupava les diferents federacions,
Moner va donar un impuls a l'esport català
07 Abr 2016 - 18.00

David Moner, en una imatge d'arxiu
David Moner, que durant 17 anys va ser el president de la Unió de
Federacions Catalanes (UFEC), ha mort aquest dimecres als 83 anys. Moner
va ser una figura clau en el creixement de l'esport català des de l'àmbit de les
federacions del 1997 al 2014, quan va ser rellevat en el càrrec per Gerard
Esteva. Moner mantenia el càrrec de president d'honor de la UFEC i també del
Comitè Olímpic de Catalunya (COC).
Moner, practicant de natació, rem i rugbi en la seva joventut, va entrar en el
món federatiu a través de la Federació Catalana de Rem, per
després presidir la de natació en dues etapes diferents, de 1977 a 1981 i de
1985 a 1995.
La seva gestió li ha valgut diferents condecoracions en l'àmbit federatiu. A més,
Moner ha rebut els anells d'or del Comitè Olímpic Internacional, la medalla
d'or al Mèrit Esportiu de la Ciutat de Barcelona i la Creu de Sant Jordi.

8/4/2016
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Mor l´històric dirigent de l´esport català David
Moner
L'expresident de la UFEC estava molt vinculat a Banyoles
07.04.2016 | 18:24

MARC VERDAGUER | GIRONA Nascut a
Barcelona fa 83 anys, David Moner ha estat un
dels grans promotors català de les darreres
dècades a través de la presidència de la Unió de
Federacions Esportives de Catalunya, càrrec que
va ostentar des del 1996 fins als 2014 i que
sempre va compaginar amb la seva carrera
professional dirigint un despatx d'advocats a la
capital.
Mor l´històric dirigent de l´esport català David Moner
Moner va viure de jove a Banyoles, d'on era
originari la seva família i on ell va entrar en
contacte amb esports com la natació o el waterpolo, i sempre ha estat molt vinculat a la població on
tenia una residència i a on remunten els seus primers passos com a directiu al Club Natació Banyoles,
entitat de la qual va ser un dels principals impulsor del seu creixement al costat de Llorenç Castanyer i
Jordi Gimferrer. Anys després també va ser president de la Federació Catalana de Natació, de 1977 a
1981, i de 1985 a 1995.

Al llarg de la seva vida, David Moner va rebre diferents reconeixements com la Creu de Sant Jordi, els
Anells d'Or del Comitè Olímpic Internacional, o el nomenament com cavaller de l'Ordre del Mèrit
Internacional de la República Francesa.
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Compartir a Twitter
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Mor l'expresident de les federacions de rem i natació, i de
la UFEC, molt vinculat a Banyoles

«Ens veiem fent el ´playoff´
però això serà molt llarg»
Els cinc jugadors gironins del primer
equip del Girona fan pinya per culminar

http://www.diaridegirona.cat/esports/2016/04/07/morlhistoricdirigentlesportcatala/776535.html
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Fallece David Moner, expresidente
de la UFEC hasta el 2014
07/04/2016 16:24

Barcelona, EFE El abogado barcelonés y presidente de la Unión de
Federaciones Deportivas de Cataluña (UFEC) entre 1966 y 2014,
David Moner, ha fallecido hoy a la edad de 83 años, ha informado la
UFEC.
Hace dos años, Moner había abandonado el cargo de presidente de la
UFEC y fue sustituido por el actual mandatario, Gerard Esteva, por
entonces presidente de la Federación Catalana de Vela.
Moner fue un dirigente muy activo del deporte en Cataluña y consiguió
que las disciplinas con más problemas de financiación contasen con
recursos para dar un salto de calidad en la viabilidad de muchas
federaciones.
Nacido en Barcelona el 19 de marzo de 1933, dirigía su propio bufete
y después de ser presidente de la sección de derecho deportivo del
colegio de abogados de Barcelona, fue designado como miembros del
Tribunal de Arbitraje del COI.
El organismo olímpico le concedió los Anillos de Oro del COI,
condecoración que se suma a numerosos reconocimientos locales,
nacionales e internacionales.
Nadador y waterpolista, inició su singladura como dirigente deportivo
en la Federación Catalana de Remo, cuya presidencia ejerció hasta

1970, con la consecución de ampliar el lago de Banyoles (Girona) para
convertirlo en un campo de regatas de dimensiones olímpicas.
Fue el presidente de la Federación Catalán de Natación en dos
etapas, cuando finalizó en 1995, y al año siguiente se convirtió en el
presidente de la UFEC, cargo que abandonó en junio del 2014,
aunque fue designado como presidente de honor de este organismo.
Además de logros económicos y deportivos para muchas
federaciones, bajo su mandato la UFEC apoyó activamente el
reconocimiento del deporte catalán en el panorama internacional, lo
que le valió en el 2010 la Cruz de Sant Jordi, y estuvo a punto de
lograr que la Federación Internacional de Patinaje aceptase a la
Catalana, cuyo comité ejecutivo dio luz verde, pero meses después
tumbó la asamblea general en Fresno (California).

BTV
Mor David Moner,
expresident de la Unió de
Federacions Esportives de
Catalunya
•

Actualitzat el 07.04.2016 a les 17:39
•

Comenta

L'expresident de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya ha mort a l'edat de 83 anys. Moner va
ocupar el càrrec de la UFEC durant 18 anys. Advocat, nascut a Banyoles, també va ser president de la
Federació Catalana de Natació i president del Comitè Olímpic Català. Actualment era president honorífic
de la UFEC.

El repte serà
a Krasnodar
El Barça guanya a Kaunas (59-66), acaba
tercer del seu grup i jugarà els quarts de final
contra el Lokomotiv Kuban, de Krasnodar,
amb avantatge de pista per als russos
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EUROS

FUTBOL

HOQUEI SOBRE PATINS

Els quatre millors
d’Europa disputen
la copa, que es
juga a Lloret
WATERPOLO

El Barça està
obligat a trencar
la mala ratxa a
l’estadi d’Anoeta

El Sabadell
és el favorit per
guanyar la copa
a la seva piscina
OPINIÓ

BÀSQUET EUROLLIGA

Igualació en la
Champions
PEP RIERA

Progressa molt
adequadament
JORDI PLÀ

Inestable
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