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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: l’Open Internacional Adaptat Costa Brava de 
tennis taula, la Copa del Món IPC de snowboard Cross, el Campionat 
d’Espanya de 71/2 de billar i el Trofeu Sant Jordi d’esgrima. 

BÀSQUET CDR 
Resultats de la Lliga Catalana   
Aquest cap de setmana del 7 i 8 de març s’han disputat partits corresponents 
a diferents jornades de la Lliga Catalana de bàsquet en cadira de rodes amb 
victòries de l’UNES – AFA, Comkedem i el CB Granollers, davant del Bamesad 
(69-29), el CB MIFAS B (53-41) i el CB Pardinyes (44-14), respectivamente. 

▄  La Divisió d’Honor Catalana 
Quadis Autocentre ja té les elimi-
natòries pel títol definides.  
El GEiEG ha acabat la fase regular en 
primera posició amb 25 punts re-
muntant un mal inici (va perdre 0 a 5 
davant el CEU en la jornada 2) per 
acabar amb quatre victòries con-
secutives i assegurar-se així jugar la se-
mifinal a casa. 
El seu rival, l’INEF Lleida, ja li va posar 

RUGBI     ► DIVISIÓ D’HONOR CATALANA FEMENINA

les coses difícils en la primera jornada, 
perdent per un estret marge (32 a 36), 
però després les de la Caparrella han 
sabut guanyar tres enfrontaments 
per aferrar-se a la quarta plaça de la 
DHC i així poder jugar aquest dissabte 
la semifinal a les 17h al Palau Sacosta. 
L’altra semifinal la jugaran el Gòtics i la 
Santboiana (segon i tercer classifi-
cat), dissabte a la mateixa hora, a la 
Foixarda.

FUTSAL    ► COPA CATALUNYA 2020

MAURIS 
FACILISIS 

PÀDEL               
OPEN HEAD DEL 
PÀDEL INDOOR 
BAIX PENEDÈS 

Gerard Francino i 
Sergio Bursa en el 
quadre de 1a 
categoria masculina 
i Laura De Lamo i 
Laura Foix en el de 
1a femenina s’han 
proclamat 
campions del Open 
Head celebrat a les 
pistes del Pàdel 
Indoor Baix 
Penedès.  

ESPORTS 
HIVERN            
ACORD DE LA 
FCEH AMB 
METEOPIRINEUS   

En una aposta pel 
coneixement i la 
difusió de la 
informació 
meteorològica, la 
FCEH s’alia amb 
MeteoPirineus com 
a nou col•laborador. 
Des de la seva 
oficina a La Seu 
d’Urgell, aquest 
projecte català ha 
aconseguit crear un 
potent canal de 
difusió meteo-
rològica per a tots 
aquells que 
desitgen estar-ne 
ben i 
permanentment 
informats.  

història del feminisme. Tot seguit, 
va aportar les claus entorn del 
concepte de lideratge en femení, 
on destaquen actituds i aptituds 
com la serenitat, la intuïció o la 
forma com ens comuniquem. “El 
lideratge en femení”, va detallar 
Hurtado, “té com a objectius ser 
un lideratge basat en l’autentici-
tat perquè s’assoleixin els objec-
tius amb el mínim desgast possi-
ble”. 
L’efectivitat, d’altra banda, tam-
bé va centrar part de la formació. 
La consultora va precisar els me-
canismes de què disposem per-
què la nostra forma de comunicar 
sigui com més efectiva possible.  

PREMI PER LA IGUALTAT A L’ESPORT 
L’acte també va servir per fer entre-
ga del Premi UFEC 2020 per la Igual-
tat a l’Esport. En aquesta segona 
edició del certamen, el guardó va ser 
per a l’Associació Esport Femení Llei-
da, en reconeixement a la lluita de 
l’entitat per igualtat, la visibilització 
i inclusió en l’esport de nenes, joves, 
dones esportistes i dones que tre-
ballen per i per a l’esport, sigui feme-
ní o masculí i amb diversitat funcio-
nal. 
Gerard Esteva, president de la 
UFEC, ha destacat “el ferm com-
promís de l’entitat per fer dels va-
lors feministes un actiu del sector 
esportiu”.  

L
es claus del lideratge en fe-
mení, sobre la taula. La seu 
de la UFEC va acollir ahir la 

sessió formativa ‘Lideratge en fe-
mení’, dirigida a directives i profes-
sionals d’entitats esportives i dins 
els actes de celebració del Dia de 
la Dona. Organitzada per la Co-
missió Dirigents, Dones i Esport de 
la UFEC, la sessió va ser impartida 
per Noelia Hurtado, Directora 
Acadèmica del postgrau de Con-
trol de Gestió a Euncet Business 
School i especialista en consulto-
ria estratègica. A l’acte van assis-
tir-hi prop de 70 persones.  
Hurtado va començar la sessió 
fent un repàs a la definició i la 

UFEC     ► SESSIÓ FORMATIVA ‘LIDERATGE EN FEMENÍ’ PER A ENTITATS ESPORTIVES

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

Definides les semifinals

▄  El Prat-Bar La Terraza-Alca-
lá es va proclamar campió de la 
Copa Catalunya 2020 de futbol 
sala, competició organitzada per 
la Federació Catalana de Futbol 
Sala i que va tenir com a escenari 
Ripoll. 
A la final, el Prat-Bar La Terraza-

Alcalá es va imposar per penals (3-
2) davant l’equip amfitrió, l’EFS Ri-
poll Servycat, després que el partit 
acabés amb empat (1-1).  
La Copa Catalunya de futbol sala 
l’han disputada els vuit primers 
classificats de la Lliga Nacional al 
finalitzar la primera volta. 

Campionat decidit als penals

JAUME ANDREU

Volem l’

1%SALVEM
L’ESPORT!

Reclamem l’1% del 
pressupost de la Generalitat.
El sector pateix retallades 
de més del 70% des del 2014.
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