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UFEC
ZONA UFEC 
UFECtv 
El canal Esport3 emet avui un nou Zona UFEC. En ell s’hi 
podran veure els següents reportatges: el Trofeu 
Internacional Ciutat de Barcelona de judo, l’Open 
Catalunya de Cheerleading i el Trial de Nens d’Esplugues 
de motociclisme. 

DARDS 
Tot a punt per a la Catalunya Cup 
La Federació Catalana de Dards organitza el 21 de març al Pavelló Firal d’Olot la 
Catalunya Cup 2020. La particularitat de la competició és en el seu format: equips mixtes 
on, com a mínim, una jugadora femenina ha d’estar en els cinc titular en tots els partits, 
una aposta per fomentar l’esport femení. La competició es desenvoluparà en un Round 
Robin, tots contra tots, després de la qual els vuit millors equips jugaran un Fase Final.

▄  Aquest s’ha disputat la 3a pro-
va del Campionat de Catalunya per 
Equips FCPP - l’Interclubs ACPP a di-
ferents camps d’arreu de Catalunya. 
Els 18 equips de la màxima cate-
goria van jugar al P&P Vallromanes 
al Vallès Oriental. El millor resultat 
individual va ser el de Barry Coom-
ber, del P&P Gualta Baix Empordà. 
La millor parella va ser la formada 
pels locals Rafael Bañobre i Grego 

PITCH & PUTT    ► INTERCLUBS– CAMPIONAT DE CATALUNYA PER EQUIPS

López. També els dos equips locals 
Vallromanes A i Vallromanes Ta-
blao Cordobés van quedar dalt de la 
classificació, a la primera i segona 
posició, respectivament. 
A la classificació general segueix li-
derant el campionat Xeriona Hcp1 
amb un total de 228 punts, seguit 
del Gualta Baix Empordà amb 200 i 
en tercera posició i 198 punts l’equip 
de Roc 3.  

FUTBOL FLAG    ► LLIGA CATALANA FUTBOL FLAG OPEN

MAURIS 
FACILISIS 

PÀDEL               
CAMPIONS  
DE L’OPEN HEAD 
DEL BPI  

Xavi Marot i Belar 
Vera a 1a masculina i 
Mireia Herrada i 
Maria Guinart a 1a 
femenina s’han 
proclamat 
guanyadors de la 
prova de l’Open 
Head del Barberà 
Pàdel Indoor (BPI). A 
les finals, ells van 
derrotar Pol Ferrers i 
Jan Sanfulgencio (6-
4 i 6-2) mentre que 
elles es van desfer 
de Maria Antonio 
Vives i Mònica 
Montpart (6-7, 7-5 i 
7-6). 

NATACIÓ 
ADAPTADA    
CATALUNYA 
GUANYA EL 
CAMPIONAT 
D’ESPANYA   

Aquest cap de 
setmana s’ha disputat 
el VI Campionat 
d’Espanya per 
Seleccions 
Autonòmiques de 
natació en edat escolar 
a la ciutat d’Oviedo 
(Astúries) on la selecció 
catalana s’ha endut 
títol de campiona amb 
262 punts, seguida de la 
Comunitat Valenciana i 
Castella la Manxa.

A més, tot i els creixents percentat-
ges de pràctica esportiva per part 
de les dones, les estructures tècni-
ques i dirigents de les entitats se-
gueix sent un món molt masculi-
nitzat, on el paper de les dones se-
gueix tenint poc pes. Per aquelles 
—valentes— que s’hi aventuren, és 
crucial la lluita contra aquest sos-
tre invisible.  

SESSIÓ PARTICIPATIVA La sessió, 
creada per la consultoria Topten i 
impartida per Noelia Hurtado, 
Directora Acadèmica del postgrau 
de Control de Gestió a Euncet Bu-
siness School i especialista en con-
sultoria estratègica per a Start 

Ups, pimes i franquícies, tindrà una 
durada aproximada de dues hores 
i posarà especial èmfasi en l’as-
pecte participatiu de les assis-
tents. 
Els temes que tractarà Hurtado 
aprofundiran en el concepte de li-
deratge i els seus models;  descriu-
ran la relació estreta entre les ca-
pacitats que proporciona cada 

personalitat per als diferents lide-
ratges; aportaran les claus per a 
què el lideratge sigui efectiu; i es 
duran a terme exercicis i bones 
pràctiques de lideratge.  Inscriu-te 
a la jornada a www.ufec.cat. Pla-
ces limitades! 

L
a Comissió Dirigents, 
Dones i Esport de la 
Unió de Federacions Es-
portives de Catalunya 
organitza, el pròxim 9 

de març, la sessió formativa ‘Lide-
ratge en femení’, dirigida a directi-
ves i professionals d’entitats es-
portives. La formació, que se cele-
brarà a les 17 h a la seu de la UFEC, 
té l’objectiu de 
donar a conèixer 
els models de li-
deratge per de-
terminar quin 
s’adapta millor a 
cada assistent; 
desenvolupar un 
autoconeixe-
ment per treure 
profit de les se-
ves competèn-
cies i capacitats; i 
contribuir per-
què les assis-
tents construei-
xin un model de 
lideratge en fe-
mení que inclou 
una nova mas-
culinitat. 
 
SOSTRE INVISIBLE Sovint es defi-
neix el sostre de vidre com la limi-
tació soterrada de l’ascens profes-
sional de les dones a l’interior de 
les organitzacions. I l’esport no és 
una excepció. 

UFEC    ► JORNADA FORMATIVA EL PRÒXIM 9 DE MARÇ A LA UFEC

Un nou model de lideratge en 
femení per al món de l’esport

Vallromanes guanya  
la 3a prova

▄  La primera jornada de la LCFF 
Open es va dividir en tres seus, desta-
cant la de Terrassa, on va haver 9 
conjunts jugant dos partits cadas-
cun.  
D’aquests, els que van aconseguir el 
ple de victòries i per tant estan a la 
part alta de la taula classificatòria 
amb rècord 2-0 van ser els locals 

Reds, Ironmans i Bufals.  
Als altres dos escenaris els triomfa-
dors dels dos quadrangulars van ser 
els Barcelona Pagesos, a Bigues i 
Riells, i els Barcelona Uroloki, a Mon-
tigalà, Badalona. Aquests últims són 
l’equip amb el millor diferencial de 
punts i per tant el que està al primer 
lloc de la classificació.

Uroloki es converteix  
en el primer líder

www.ufec.cat
#SomEsport

PER UNA 
CARRERA  
SENSE 
OBSTACLES!

‘Lideratge en femení per al món de l’esport’ 

Per a directives i professionals d’entitats esportives

Sessió formativa, dilluns 9 de març, 17h a la UFEC  
 
Inscriu-te: ufec.cat

#8M2020#SomEsportFeminista
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