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BREUS

UFECTV
Propers 
reportatges

-Campionat de Catalun-
ya de salts d’obstacles 
d’hípica

-Fira del caçador

-Trofeu Generalitat – Fes-
tes de la Mercè BMX de 
ciclisme 

-Campionat de Catalunya 
d’eslàlom joves promeses 
de piragüisme

ESPORT ADAPTAT
Jornada de 
conscienciació
Dimarts 23 d’octubre, 
l’associació APPCAT 
(Associats de Pòlio i 
Postpòlio de Catalunya), 
organitza una jornada 
amb diverses conferèn-
cies durant tot el dia. La 
jornada es celebra a la 
Sala d’actes de l’Hospital 
Universitari de Bellvit-
ge amb motiu del Dia 
Mundial de la Pòlio i la 
Postpòlio. L’associació 
APPCAT (ASSOCIATS DE 
PÒLIO I POSTPÒLIO DE 
CATALUNYA) fou crea-
da amb la fi nalitat de 
demanar suport i ajuts 
pels afectats de Pòlio i 
Postpòlio, dins del territo-
ri de Catalunya.

AUTOMOBILISME
19a Pujada al 
Farell
Ramon Plaus (Speed Car) 
aconsegueix el triomf en 
la recuperada Pujada al 
Farell. L’andorrà va ser el 
més ràpid  de la jornada  
superant Albert López, 
que va ser segon, i Edgar 
Montellà, tercer.
Gerard  de  la  Casa,  amb  
un  Subaru  Impreza,  va  
ser  el  millor  en  la cate-
goria  de turismes, seguit 
de Joan Salvans, amb un 
Porsche GT3 Cup

CONGRÉS UFEC

❖L’esdeveniment oferirà fi ns a 
11 classes magistrals i ponèn-
cies; i les inscripcions estan en 
marxa.

El model formatiu del plan-
ter del FC Barcelona serà un 
dels protagonistes del primer 
congrés de la Unió de Fede-
racions Esportives de Cata-
lunya (UFEC) que se celebrarà 
els pròxims dies 9 i 10 de no-
vembre al CaixaForum de Bar-
celona. La conferència anirà 
a càrrec d’Albert Soler, direc-
tor d’Esports Professionals del 
club blaugrana. 

La sessió amb Soler serà 
divendres entre les 11 h del 
matí i les 12 h del migdia i ex-
plicarà el model Masia 360 i 
quins han estat els resultats 
de la seva aplicació en les úl-
times dues temporades a tra-
vés de casos pràctics i reals i 
de vídeos. L’exemple de gestió 
del planter blaugrana “és per-
fectament aplicable per part 
de qualsevol club sempre que 

es disposin dels recursos hu-
mans i econòmics sufi cients”, 
explica Albert Soler. “Cal que 
adapti [el club] les seves ne-
cessitats a les seves possibili-
tats reals de desenvolupar-lo. 
Si no ho pot fer de cop, que 
s’ho plantegi en diferents fa-
ses”, afegeix.

El model Masia 360, que 
no és exclusiu del futbol i 
s’aplica als cinc esports pro-
fessionals del club, és fl exible 
perquè “anem modifi cant i 
adaptant la programació a les 
aportacions que fan els dife-
rents protagonistes: esportis-
tes, tècnics, tutors, psicòlegs 
i famílies”, rebla el directiu. 
En la conferència també es 
parlarà de com l’esport es 
converteix en un instrument 
de formació.

Aquesta serà una de les 
onze classes magistrals i con-
ferències pràctiques a par-
tir de l’experiència dels dife-
rents ponents. El formador 

Els secrets de la Masia del Barça, al primer 
congrés de la UFEC

i conferenciant Victor Küp-
pers o l’exjugador d’handbol 
i coach Xesco Espar són dos 
dels plats forts del progra-
ma. Oferiran sessions cen-
trades en com “Viure amb 
entusiasme” i com “Adap-

tar-se a les situacions de can-
vi”. Amb aquest congrés, la 
UFEC ofereix eines i elements 
de gestió innovadors als diri-
gents esportius del país per 
saber cap a on evoluciona la 
gestió del món de l’esport. 

També generarà coneixement 
i fomentarà el networking i 
l’intercanvi d’experiències.

Per consultar tot el progra-
ma i inscriure’s (60 euros) cal 
entrar al web www.congresu-
fec.cat.

POLIESPORTIU

❖La diputada d’Esports de la 
Diputació de Barcelona, Mai-
te Fandos, va presentar el 
passat 20 de setembre, du-
rant comissió informativa, a 
la seu central de la corpora-
ció,  el programa marc “Pro-
moció esport inclusiu en in-
fants, adolescents i famílies 
en risc d’exclusió” inclòs dins 
del projecte anomenat “Con-
nectem: la població amb la 
pràctica esportiva per incidir 
en el vessant saludable, edu-
cador i integrador”.

La fi nalitat d’aquesta ini-
ciativa és garantir la pràctica 
esportiva inclusiva a infants, 
adolescents i famílies en risc 
d’exclusió social per manca 
de recursos econòmics.

Els objectius del programa 
són adoptar l’esport com a 
eina d’inclusió social, formar 
en estratègies inclusives, fa-
cilitar la mobilitat dels joves, 
assegurar la implicació dels 
serveis esportius, socials i 
educatius del municipi, sen-

sibilitzar la població i pro-
moure el treball transversal 
entre els actors implicats. I 
per fer-ho possible, la corpo-
ració desenvolupa una ofer-
ta de serveis estructurada 
en sis àmbits: formació, mo-
bilitat, assessorament i pro-
grames, trobades i suport 
econòmic .

La Diputació de Barcelona 
aposta per l’esport com a 
element inclusiu i de cohesió

‘PITCH-AND-PUTT’

❖El jove jugador català, de 
només 13 anys, acaba de 
vèncer en l’Open Internacio-
nal d’Andorra. La prova s’ha 
disputat el cap de setmana 
passat al Pitch & Putt Xixe-
rella. 

Hi van participar 69 ju-
gador/es de diferents na-
cionalitats i la competició 
va ser a 54 forats. Diumen-
ge es van  jugar els últims i 
decisius 18 forats. A prime-
ra hora s’iniciava la 3a volta 

de la competició. Els jugadors 
classifi cats a la part baixa de 
la taula sortien a jugar a pri-
mera hora i els líders de la 
classifi cació general sortien 
posteriorment. Albinyana va 
fer un resultat d’un cop so-
bre par que el va conduir a ai-
xecar el títol de campió de la 
VII edició de l’Open d’Andorra 
2018 amb un total acumu-
lat de 157 cops, seguit del 
Toni Armengol,  Ricard Mo-
rat i Josep Martínez tots amb 

Àlex Albinyana Torné guanya 
l’Open Andorra

161 cops. Cal destacar el gran 
joc d’Albinyana en els darrers 
mesos en competicions inter-
nacionals, que l’ha dut a ser 
subcampió per equips amb 
Catalunya a l’Europeu del 
juny a Urduña al País Basc.
 Pel que fa  a la classifi cació 
femenina, la campiona va ser 
Gloria Ruiz (Catalunya) amb 
174 cops, seguida d’Herma 
Kleinlugtenbeld  amb 176 i en 
tercera posició Soraya Lassal 
(Catalana) amb 193. 
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