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UFEC
ZONA UFEC 
Programació - UFECtv 
Pròxims reportatges: l’Open Classic Barcelona al Reial Club 
de Polo de Barcelona, l’IronCAT – Copa de les Nacions de 
triatló celebrada a l’Ampolla, la Copa de Catalunya al Club 
Agility Seven de Vic i el Campionat de Catalunya Ball Esportiu 
que es duu a terme a La Llagosta.

BÀSQUET CDR 
Tot a punt per les semifinals de la Copa Catalunya 
Demà es disputen les semifinals de la Copa Catalunya de bàsquet en cadira de 
rodes al Pavelló Municipal Joan Creus de Ripollet en què participen els quatre 
equips catalans que han disputat la Lliga Catalana de bàsquet en cadira de rodes 
Nivell 1. MIFAS Valida Sin Barreras, CE Costa Daurada, CE Global Basket UAB i Barça 
– UNES, els protagonistes.

▄  Adrià Moreno (AVC Aix en Pro-
vence) és el nou campió de Cata-
lunya de ciclisme després de la seva 
exhibició en solitari a la 70a edició 
del Gran Premi d’Òdena, prova em-
blema del calendari elit/sub23 ca-
talà organitzat per la Unió Ciclista 
Igualadina, que enguany era l’esce-
nari dels Campionats catalans.  
El garrotxí ha deixat enrere el seu 
company d’escapada, el subcam-
pió Gerard Armillas (Team Compak) 

 CICLISME    ► 185 PARTICIPANTS EN EL GRAN PREMI D’ÒDENA

per celebrar amb mig minut d’avan-
tatge el seu títol, mentre en tercer 
lloc creuava la meta un Marc Brus-
tenga (Vélo Club La Pomme Marseil-
le), que d’aquesta forma revalidava 
el seu títol sub23. 
185 participants, d’equips catalans, 
estatals i francesos, s’han reunit 
avui per disputar una de les curses 
claus del calendari català, un any 
més amb un nivell d’organització 
immillorable.

VÒLEI PLATJA     ► VICHY CATALAN VOLEI TOUR

MÉS 
ESPORT

PITCH & PUTT 
VENCEDORS AL 
P&P BONÀREA  

La Pilar Montero 
(Vallromanes) i la 
Glòria Ruiz (Hcp1) 
van guanyar la 
classificació 
femenina, amb un 
cop sobre par, i 
Amador Rodriguez 
la categoria sènior 
de la primera prova 
del Rànquing FCPP 
2019, disputat al 
P&P bonÀrea. 
Aquest cap de 
setmana es 
disputa la segona 
al P&P Hcp1. 

GIMNÀSTICA 
ARTÍSTICA  
A OSONA  

Vic acull la 3a Fase 
de Base 7 i 8, i de 
Via olímpica  
—individual i 
equips— de 
gimnàstica 
artística femenina. 
La competició, 
organitzada per la 
Federació Catalana 
de Gimnàstica amb 
la col•laboració del 
Club Gimnàstica 
Osona, comença 
demà a partir de 
les 10 h al Pavelló 
Municipal 
d’Esports Castell 
d’en Planes. 

veure’l interessat en la tasca ar-
bitral. “No només es tracta de la in-
serció laboral, sinó també de l’am-
bient que hem creat amb companys, 
professors i l’equip de psicòlegs”, ob-
serva Samuel. Ell, com tots els seus 
companys, ha vist en el curs d’arbi-
tratge una forma d’autodemostrar-
se que els reptes són assolibles amb 
esforç i empenta.  
De la mateixa manera, Maite Cano, 
que va arribar al projecte social de la 
UFEC aconsellada per un membre 
del personal de l’Escola d’Oportuni-
tats de Sant Adrià del Besòs, explica 
que “el millor de la iniciativa ha es-
tat emprendre un viatge en comuni-
tat i divertir-se a través d’una activi-

tat tan sana i enriquidora com  
l’esport”.  
 
UN FUTUR MILLOR Tots nou han es-
tat sota el paraigua de José Manuel 
Vieitez, un nouvingut a la família 
d’INSERsport amb una dilatada tra-
jectòria en el món de l’arbitratge: va 
ser President dels Àrbitres de la Fe-
deració Catalana de Futbol durant 
catorze anys. Vieitez veu una doble 
aplicabilitat a la llicència que els jo-
ves han certificat: “no només han 
après un ofici i han assumit com-
petències bàsiques com la gestió de 
les emocions i la motivació, sinó que 
ara també tindran ocupades unes 
tardes que no passaran al carrer”.  

L
eti, Maite, Nono, Samuel, Cris-
tian, Sergio, Nico, Annass i Al-
muhannad van exemplificar 

el passat dimecres 8 de maig la soli-
desa i projecció d’INSERsport apro-
vant l’examen i el curs d’arbitratge 
de futbol sala que els obrirà portes 
per treballar de forma remunerada 
la pròxima temporada. Després d’un 
curs impartit per la Federació Cata-
lana de Futbol Sala des del 25 de fe-
brer, els nou aspirants han aconse-
guit l’objectiu amb què van iniciar la 
formació. 
Un cas il•lustratiu és el del Samuel 
Vargas, que va arribar al projecte 
després que un professor del curs 
d’esports que cursa li recomanés en 

UFEC   ► DESPRÉS DE DOS MESOS DE FORMACIÓ, TOTS ELS ASPIRANTS HAN OBTINGUT EL TÍTOL

9 joves d’INSERsport aproven el curs 
d’arbitratge de la FC Futbol Sala

Adrià Moreno es proclama 
campió de Catalunya

▄  Encara amb la ressaca de la 
prova de Badalona tot es posa en 
marxa per acollir la segona prova del 
Campionat de Catalunya de Vòlei 
Platja Vichy Catalan Volei Tour que 
es disputarà el proper 18 i 19 de maig 
a la platja de Ribes Roges de Vilano-
va i la Geltrú. Prop de 60 parelles 
van participar al torneig d’obertura 

del campionat i s’espera ampliar 
aquesta xifra en una de les seus 
mítiques del circuit com es la platja 
vilanovina. 
Vilanova acollirà el proper cap de 
setmana el campionat en una de 
les seves millors platges, la platja 
de Ribes Roges, que es troba entre 
la platja d’Adarró i el port esportiu.  

Vilanova i la Geltrú, segona parada

esportcat@esportcat esport.gencat.cat

Viu l’esport català
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