
ZONA UFEC 
Programació TV
Ja estan disponibles els següents reportatges a través del 
canal UFECTV:  les Trobades territorials de futbol femení, el 
Campionat de Catalunya de cheerleading i cheer dance, a més 
del Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona de futbol per a 
paralítics cerebrals.

TRAMPOLÍ 
4ª Fase de la Copa Catalana
L’Esportiu Municipal La Verneda (Barcelona) acull demà, dissabte 
1 de juliol, a partir de les 16.20 h, la 4ª Fase de la Copa Catalana 
– Finals individuals i aparells de gimnàstica trampolí.  La competició 
està organitzada per la Federació Catalana de Gimnàstica amb la 
col•laboració de l’Associació Sant Martí Esport.
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Viu l’esport català

futbol flag
Rookies  guany a 
el títol estatal 

Barberà Rookies 
es va proclamar, 
el passat cap de 
setmana campió 
d’Espanya de la 
categoria sub-11 
en la Spanish Flag 
Bowl, a Calatayud. 
Els vallesans van 
ser l’únic equip que 
va trencar el domini 
dels murcians 
Molina Vipers en les 
categories inferiors. 
A Open Mixta, 
els barcelonins 
Pagesos van ser 
el subcampions 
al perdre la final 
davant Valencia.  

billaR
Raúl uceda, 
campió júnioR
El mataroní 
Raúl Uceda es 
va proclamar, el 
passat dissabte 
17 de juny a les 
instal•lacions de 
la Secció Billar 
Foment de Molins 
de Rei, campió 
de Catalunya de 
billar modalitat 3 
bandes categoria 
júnior, després de 
desfer-se d’Àngel 
Garcés a la final 
per 24 a 13 en 50 
entrades. 

més 
espoRts

S om un país petit però po-
dem presumir d’un sector 
esportiu que ens projec-

ta a l’exterior i ens situa al món. 
Però perquè aquesta tasca, aquest 
èxit, tingui continuïtat hem de cui-
dar, enfortir, promocionar, la base. 
Hem de ser capaços que els nens i 
nenes practiquin esport, i ho facin 
de tal manera que n’extreguin va-
lors aptes no només per a l’esport, 
sinó per a la seva vida personal.  
Amb aquest esperit la Unió de Fe-
deracions Esportives de Catalunya, 
juntament amb les 69 federacions, 
va engegar l’any passat la campan-
ya ‘Així jugo’, amb l’objectiu de pro-
moure l’esport i una pràctica digna 

ufec ► les piscines  de montjuïc , escenaRi peR pRomouRe els valoRs de l’espoRt 

‘així jugo’ irromp en la festa 
del waterpolo català de base

a través de l’esportivitat i els seus 
valors. I durant l’últim mes li ha do-
nat un nou impuls amb una nova 
acció, que consisteix en la realit-
zació d’una representació en dife-
rents competicions esportives per 
conscienciar l’entorn dels esportis-
tes sobre els valors de l’esport. Si 
els primers esports que van aco-
llir aquesta representació van ser 
l’hoquei i el futbol sala, el cap de 
setmana passat va ser el torn del 
waterpolo. Una acció que, en pa-
raules d’Enric Bertran, president 
de la Federació Catalana de Nata-
ció, “va tenir una gran rebuda per 
part de pares, mares i dels més jo-
ves”. 

Els actors, amb els nens i nenes mentre llegien el manifest // UFEC

En el manifest que es va llegir al fi-
nal de l’acte es remarca el fet que 
l’esport crea valors que ajuden a fer 
créixer persones amb compromís; 
valors que eduquen i promouen 
l’aprenentatge en el respecte i la 
convivència; que inculquen el tre-
ball en equip per aconseguir ob-
jectius comuns; que estimulen 
l’autosuperació per vèncer els obs-
tacles i les dificultats; que fomen-
tem els bons hàbits de treball i el 
compromís per assolir els objectius 
marcats; que exigeixen l’autocrítica 
amb un mateix i el respecte amb els 
companys i rivals. Valors, en defini-
tiva, aptes no només per a l’esport, 
sinó per a la seva vida personal 

▄  El  El passat 18 de juny es va 
disputar el 1er Matx Juvenil Est vs. 
Oest al P&P Hcp1 a Sant Vicenç 
de Montalt. El format de la com-
petició va ser Matxplay, modali-
tat que es juga per forats i no per 
cops. En total hi van participar 
36 jugador/es, 18 en cada equip.  
Els jugadors participants van ser 
els millors classificats de les di-

pitch&putt ► 1er Matx Juvenil est vs. Oest

victòria de l’equip de l’est
ferents categories del Rànquing 
Juvenil i Júnior FCPP 2017 Júniors, 
Cadets, Infantils, Alevins, Benja-
mins, Categoria Iniciació i Catego-
ria Handicap. Hi havia 36 punts en 
joc, 18 a cada volta de competició. 
Finalment, l’equip de l’ Est guan-
yava el primer Matx Juvenil Est 
vs. Oest amb el resultat final va 
ser Est 21 punts i Oest 15 punts.

▄  El cap de setmana pass-
at es va disputar el Campionat 
d’Espanya per Clubs d’atletisme 
per a esportistes cecs, amb dis-
capacitat física, intel•lectual, 
paràlisi cerebral i sords a Bur-
gos. Rafa Botello es va procla-
mar campió d’Espanya de 5000 
m, categoria T54, per davant 

espOrt adaptat ► caMpiOnat d’espanya per clubs d’atletisMe

bona actuació dels 
esportistes catalans 

de Jordi Madera. A la prova dels 
800 m va ser Jordi Madera qui 
va guanyar a Rafa Botello, segon 
a la prova dels 200 m (T51-54). 
Richard Mais també va quedar 
campió a 400 m i segon als 100 
m. Carlos Javier Pérez Hernández 
va vèncer en el llançament de ja-
velina. 
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