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La Unió de Federacions Espor-
tives de Catalunya va celebrar 
divendres passat l’Assemblea 

General. L’acte, presidit pel Consell Di-
rectiu i el president de la Unió de Fe-
deracions, Gerard Esteva, es va duu 
a terme al Museu Marítim de Barcelo-
na i hi van assistir la pràctica totalitat 
dels presidents de les federacions es-
portives catalanes.
L’Assemblea va començar amb un 
emotiu minut de silenci en record 
de David Moner, president d’honor 
de l’entitat, que ens va deixar fa 
unes setmanes. Durant la celebra-
ció de l’Assemblea es van aprovar 
els comptes de l’exercici anterior, el 
pla d’activitats, la memòria anual i el 
pressupost per al present 2016. 

ufec ► es va aprovar el tribunal d’arbitratge esportiu de catalunya

la unió de federacions celebra l’assemblea general

Així mateix es van aprovar dues pro-
postes d’especial interès. D’una ban-
da, l’assemblea general va acordar 
l’aprovació definitiva del Tribunal 
d’Arbitratge Esportiu de Catalunya. 
La UFEC pretén que aquesta institu-
ció arbitral pugui donar solució eficaç i 
àgil als conflictes del sector, comptant 
amb professionals especialitzats, re-
presenti transversalment l’esport ca-
talà i constitueixi un mecanisme de 
resolució de controvèrsies econòmic i 
eficient. De l’altra, es va aprovar que la 
Unió de Federacions iniciés els tràmits 
per posar en marxa la Fundació de la 
UFEC, una organització sense ànim de 
lucre amb què es vol dotar el sector 
esportiu d’un òrgan de debat que pro-
posi accions per  a la millora del sector, 

assessori i doni suport a les entitats 
esportives del país i, sobretot, capti re-
cursos econòmics per a federacions, 
entitats i esportistes catalans.
D’altra banda, Esteva va explicar dues 
campanyes previstes per als pròxims 
mesos. La primera, que celebra l’acte 
de presentació el pròxim 11 de maig 
al Museu Olímpic de Barcelona, és la 
campanya ‘Així jugo’. Des de la ferma 
convicció que l’esport és una eina edu-
cativa que promou valors molt posi-
tius per a la societat però alhora cons-
cients que malauradament en moltes 
ocasions l’esport és interpretat com 
a un reflex de comportaments nega-
tius, la UFEC posarà en marxa aques-
ta campanya que té com a objectiu 
promoure l’esport i una pràctica dig-
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na a través de l’esportivitat i els valors. 
L’altra campanya, ‘Federa’t’, té com a 
principal objectiu conscienciar sobre 
els avantatges de federar-se a la po-
blació que regularment practica es-
port sense el paraigua de la federació.

insígnies i distincions
Abans de començar l’Assemblea, es 
va aprofitar l’acte per donar un me-
rescut reconeixement a diferents per-
sonalitats del món esportiu. D’una 
banda, a Jesús L. Andreu Escartín i 
Miquel Lluís Rutllant Bañeres, ex-
presidents de les federacions catala-
nes de triatló i rem, respectivament, 
pels anys dedicats a la millora de les 
seves respectives disciplines, en par-
ticular, i de l’esport català, en gene-

ral; així com a Ester Bonet Solé, cap 
del servei lingüístic de la UFEC que es 
jubila aquest any, després de més de 
25 anys al servei de la normalització 
lingüística català en l’àmbit de la ter-
minologia esportiva. De l’altra, es va 
reconèixer la tasca d’Ivan Tibau i Ra-
golta al capdavant de la secretaria 
general de l’Esport els últims cinc anys 
i la feina feta a l’Ajuntament de Barce-
lona per Maite Fandos i Payà com 
a tinenta d’alcalde de Qualitat de Vi-
da, Igualtat i Esports les dues últimes 
legislatures. Aquest reconeixement 
va comptar amb la presència de Ge-
rard Figueras, secretari general de 
l’Esport, qui va declarar la ferma vo-
luntat del govern de la Generalitat de 
treballar amb lleialtat amb el sector.  
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