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UFEC ZONA UFEC 

Programació UFECtv 

Avui el canal Esport3 emet un nou programa del Zona 
UFEC. S’hi podran veure els següents reportatges: Ana 
Godoy, la millor triatleta catalana; Rubén López, camí 
de Tòquio; Fotosub a les Illes Medes.

RUGBI 

Fi de la temporada  

La Federació Catalana de Rugby dona per acabades totes les competicions organitzades p 
a data d’11 de març del 2019, donant per definitives les classificacions existents en aquella 
data. Pel que fa als candidats a l’ascens a la Divisió d’Honor “B” estatal, la FCR resta a 
l’espera de la resolució que prengui la Federació Espanyola de Rugby.

▄  El club Padelarium Gavà i la ju-
gadora Susana Rodríguez són els pro-
tagonistes aquesta setmana en el ci-
cle d’entrevistes al planter del pàdel 
català que organitza la Federació Ca-
talana de Pàdel (FCdP).  
El Padelarium Gavà ha estat distingit 
recentment en la I Gala del Pàdel Ca-
talà per la seva tasca i implicació en 
favor del pàdel adaptat. Per la seva 

PÀDEL     ► CICLE D’ENTREVISTES FCDP

part Susana Rodríguez és una de les 
jugadores referents del pàdel en 
cadira de rodes i ens desvetllarà els se-
crets més ben guardats de la seva es-
pecialitat.  
Durant aquest cicle d’entrevistes al 
canal d’Instagram de la Federació Ca-
talana de Pàdel els protagonistes ex-
pliquen les seves vivències amb el 
pàdel dins i fora pista.  

ESPORT ADAPTAT     ► DARRER #DIRECTESFCEDF

ALTRES 
ESPORTS 

FUTSAL  
SENSE 
DESCENSOS 

La FCFS dona per 
acabades les lligues 
amb les 
classificacions de la 
primera volta. Hi 
haurà campions i 
ascensos, però no 
descensos. Així s’ha 
notificat als clubs 
durant les tres 
reunions 
telemàtiques 
celebrades aquesta 
setmana. Durant les 
trobades, també es 
va informar dels 
ajuts de la UFEC i 
Esports als clubs i 
del pla de 
desconfinament.  

DARDS 
COMPETICIÓ  
EN LÍNIA AMB 
TELEARBITRATGE 

Un total de 37 
esportistes de tot el 
territori català han 
participat d’aquesta 
primera experiència 
de dards online en 
què, malgrat algun 
petit contratemps 
en alguna connexió, 
s’ha pogut 
desenvolupar 
correctament. La 
competició s’ha 
pogut seguir en lina 
a la web de la 
Federació i en 
directe per youtube.

Així i tot, el desconeixement 
d’aquest esport no va ser un obsta-
cle perquè a través del curs apren-
gués el seu reglament, el practiqués 
i l’acabés agradant tant com li agra-
da ara. 
Una de les coses que més li va agra-
dar del curs, van ser les instal·lacions 
on es va impartir la formació, el 

Camp Municipal de Beisbol Carlos 
Pérez de Rozas, situat a l’Anella 
Olímpica de Montjuïc de Barcelona; 
una instal·lació ubicada en una 
zona privilegiada amb vistes a la ciu-
tat amb un camp de gespa increïble 
que convida a aprendre l’esport, ba-
tejar amb totes les forces i córrer per 
intentar atrapar la bola. 

E
l 2019 la Federació Catalana 
de Beisbol i Softbol (FCBS) va 
participar per segona vegada 

en el projecte INSERsport, oferint un 
curs de beisbol a joves migrats sols. A 
diferència d’altres formacions, 
aquest curs no oferia un certificat fe-
deratiu, ja que l’objectiu principal no 
era la inserció laboral sinó la inserció 
social de joves nouvinguts amb po-
ques competències bàsiques lin-
güístiques i la generació d’un espai 
d’oci i hàbits saludables per ells. 10 
joves usuaris de Suara Cooperativa, 
ISOM, Fundació Servei Solidari, i del 
centre d’acollida Kiriku van poder 
participar en aquest curs esportiu de 
caràcter purament pràctic, impartit 
per l’Èric i en Marc, formadors de la 
FCBS i coordinat pel president de la 
FCBS, Jordi Vallès, en col·laboració 
amb l’Àrea d’Acció Social de la Unió 
de Federacions Esportives de Cata-
lunya (UFEC). 
En Baba té 18 anys i va arribar a Bar-
celona fa un any i mig des de Costa 
de Marfil cercant noves oportuni-
tats. Quan li preguntem què és el que 
més li agrada de Barcelona, la seva 
ciutat d’acollida, respon que la cali-
desa i la forma d’acollir als estran-
gers que, com ell, han migrat del seu 
país d’origen. 
Ens explica que abans de començar 
el curs de beisbol, només havia sen-
tit a parlar d’aquest esport una ve-
gada i desconeixia com es jugava. 

BEISBOL     ► INSERSPORT BEISBOL: UNA OPORTUNITAT D’INSERCIÓ SOCIAL

Aprendre català  
a través de l’esport

Protagonisme per al  
pàdel en cadira de rodes

▄  El proper dijous 7 de maig tin-
drà lloc el 4art i darrer #Directes-
FCEDF que estarà dedicat al quad 
rugbi.El programa comptarà amb 
Marta Llauradó i Paula Murillo. 
Marta Llauradó és una de les juga-
dores amb més futur en aquest es-
port, juga actualment al BUC de Bar-
celona i també és jugadora de la Se-

lecció Catalana i la Selecció 
Nacional. Per la seva part, Paula 
Murillo, és l’actual entrenadora del 
BUC Barcelona i, tot i la seva joven-
tut, compta ja amb una gran expe-
riència en el desenvolupament 
d’aquest esport a Espanya, formant 
part també del cos tècnic de la  
Selecció Nacional. 

Un directe dedicat al  
quad rugbi aquest dijous

ufec.cat

La UFEC s’uneix al moviment #JoEmCorono per ajudar a frenar aquesta pandèmia i anima el 

sector esportiu a col·laborar-hi

L’ESPORT NO ES QUEDA A LA BANQUETA

Els donatius es poden fer al web de la campanya yomecorono.com
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