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Properes 
emissions
-Catalunya Baseball Week

-Final de la Lliga catalana de 
futbol flag

-Open Catalunya de Cheerlea-
ding de ball esportiu

ANUNCIS OFICIALS
Convocatòria 
de l’assemblea 
ordinària de 
la Federació 
Catalana de ‘Pitch 
& Putt’
La Junta Directiva de la Federa-
ció Catalana de Pitch & Putt, en 
reunió del 13 de març de 2018, 
convoca l’Assemblea Ordinària 
que es celebrarà el proper dia 
18 d’abril de 2018 a la seu de 
la FCPP, carrer Diputació, 274, 
pral. A de Barcelona, a les 15:30 
hores en primera convocatòria 
i a les 16:00 hores en segona 
convocatòria.

 
L’ordre del dia és el següent:

  

1r. Lectura i aprovació, si 
s’escau, de l’acta de 
l’Assemblea anterior.

2n.- Aprovar, si s’escau, 
l’informe o memòria de 
les activitats de l’exercici 
vençut 2017.

3r.- Aprovar, si s’escau, la 
liquidació de l’exercici 
econòmic vençut amb el 
tancament del balanç i 
compte de resultats 2017.

4t.- Aprovació, si s’escau, de 
la gestió de la Junta durant 
l’exercici 2017.

5è. Aprovació, si escau, del 
pressupost del 2018.

6è. Aprovació, si escau, del 
programa anual i del 
calendari esportiu oficial 
del 2018.

7è. Aprovació si escau, de les 
quotes del 2018.

8è. Nomenament 
d’interventors per a 
l’aprovació de l’acta de 
l’Assemblea.

La informació sobre les ma-
tèries objecte de l’Assemblea 
estarà a disposició dels seus 
membres, a la seu de la FCPP, 
des de la convocatòria de 
l’Assemblea.

UFEC

❖ La Unió de Federacions Espor-
tives de Catalunya impulsa un nou 
grau de titulació universitària ofi cial 
en “Ciències i Tecnologia Aplicades a 
l’Esport i el Fitness”. Els nous estu-
dis, que es podran cursar a Barcelo-
na (Can Dragó) a partir del pròxim 
mes de setembre, s’han presentat 
en el marc del Saló de l’Ensenya-
ment celebrat aquesta setmanaal 
recinte de Fira de Barcelona.
L’oferta formativa de la UFEC es fa a 
través de l’Euncet Business School, 
de la qual és una de les tres entitats 
sòcies. Aquesta escola de negocis, 
adscrita a la Universitat Politècnica 
de Catalunya, fa més de 30 anys que 
genera espais d’aprenentatge i co-
neixement. Ara, amplia el seu ven-

tall d’estudis portant els valors de 
l’esport a un grau de quatre anys i 
240 crèdits universitaris. Aquest 
grau s’apropa a l’esport des de la in-

La UFEC impulsa un grau ofi cial en ciències i 
tecnologies de l’esport
Els nous estudis universitaris es cursaran a Barcelona

novació i des de les necessitats actu-
als que tenen els grans clubs i l’es-
port professional.
La indústria de l’esport i el fi tness és 

una de les que durant els anys de la 
crisi més s’ha mantingut i es preveu 
que més creixi en les pròximes dè-
cades. Això implica l’increment dels 
llocs de treball i l’aparició de no-
ves professions vinculades a aques-
ta indústria. Per això, la nova titula-
ció prepara els professionals per al 
món de la indústriarelacionada amb 
l’esport d’alta competició i també els 
forma en la tecnologia i en la gestió 
del món de l’esport. 
L’Euncet és una escola que forma ta-
lent per a les empreses aconseguint 
un 98% d’ocupació en els joves que 
s’hi han format. Ofereix més de sis 
mil hores de formació a l’any, i hi 
col•laboren més de cinc-centes em-
preses.

GOLF 

❖Golf d’Aro Mas Nouva acollir aquest 
dimarts la segona prova del 44è In-
terclubs Femení de Catalunya. El mi-
llor equip va ser Golf Vallromanes, que 
va sumar 14,5 punts, seguit dels 11 de 
l’equip local, i els 10,5 de Golf Costa 
Brava. 

Un cop completada la segona pro-
va, Golf Vallromanes pren el control 
de la Lligueta Femenina, amb un total 
de 23,5 punts i 16 ups, seguit de Golf 
Costa Brava, amb 21 punts (13 ups) i 
la tercera plaça provisional és per a 
Golf Sant Cugat, amb 19,5, amb 15 ups, 
que trenca la igualtat amb Golf Terra-

mar, amb els mateixos punts, però 11 
ups. Vallromanes va dominar la jorna-
da gràcies als quatre punts obtinguts 
per la parella Mercedes Barange-Ma-
ria Victòria Indurain, altres quatre de 
la jove parella Marta Farres-Laia Pas-
quina, sumats als tres de Mercè Mar-
co-Carlota Sabaté i 3,5 de MarilenJau-
reguízar-Joaquina Méndez. 

L’Interclubs Femení de Catalunya és 
una prova ofi cial de la FCG, que es dis-
puta en sis camps de Catalunya, i amb 
13 equips formats per vuit jugadores, 
que competeixen en cada prova, re-
presentant al seu club. 

Golf Vallromanes, nou líder 
de l’interclubs femení 

POLIESPORTIU

❖La Diputada d’Esports de la Dipu-
tació de Barcelona, Maite Fandos, 
va participar el passat dijous a la 
presentació  del programa INSERs-
port, el projecte de la UFEC d’inser-
ció laboral per a joves en risc d’ex-
clusió social a través de l’esport, que 
aquest 2018 arriba a la seva segona 
edició. L’acte va tenir lloc a la seu de 
la Unió de Federacions Esportives 
de Catalunya.
La presentació va estar encapçalada 
pel president de la UFEC, Gerard Es-
teva, i representants de les instituci-
ons i entitats col•laboradores com la 

diputada Fandos, en representació 
de la corporació; Santi Siquier, de la 
Secretaria General de l’Esport; Susa-
na Algarra, directora de Banca d’Ins-
titucions de CaixaBank; i Francesc 
Xavier Torrent,  en representació de 
la Fundación Banco Sabadell. 
Amb INSERsport els joves de 
col•lectius vulnerables obtenen for-
mació esportiva, fan pràctiques pro-
fessionals, i tenen un primer con-
tracte laboral. Per aquesta segona 
edició, hi ha 14 federacions impli-
cades i 30 entitats, que donaran 
aquesta oportunitat a uns 150 joves.

La Diputació de Barcelona 
impulsa el programa 
INSERsport
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MUAY-THAI

 ❖Excel•lents resultats dels compe-
tidors catalans en els Campionats 
d’Espanya disputats el cap de set-
mana passat a Malgrat 
de Mar.

17 medalles d’or i 17 
de plata, és el botxí que 
s’han endut els catalans, 
fruit de l’excel•lent tre-
ball dels seleccionadors 
Alex Baena, Joni González, Oscar Si-
món i Roberto Fuentes en la prepa-
raciói selecció dels competidors, en-

tre els quals van destacar Paula Silva 
a 38 kg, Pol Lloret a 45 kg, Javier Pi-
nedo a 60 kg, Carlos Martínez a 67 

kg, Mouchine  Chafi a 75 kgi Sonia 
Rodríguez a 60 kg. Fotografi a feta i 
cedida per Cristina Carmona.

17 medalles d’or per a la 
selecció catalana


