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Expresident de l'FC de Korfbal

Emprenedor i professional del
màrqueting esportiu, va estar al
capdavant de l'FC de Korfbal del
2007 al 2011. Durant el seu
mandat, va impulsar la creació
del centre de tecnificació de
corfbol de Terrassa, va liderar la
promoció d'aquest esport a
Sud-amèrica i es va produir un
notable augment de les
llicències, especialment en les
categories inferiors.

ENRIC PIQUET
Expresident de l'FC d'Entitats
Excursionistes

Des de jove ha estat vinculat a
l'Agrupament Escolta Abat de Villalba
de Sant Joan de les Abadesses, del
qual en va ser president del 1997 al
2004. Gràcies al seu ampli
coneixement de l'organització i
funcionament de les entitats
excursionistes, el 2009 va ser escollit
president de l'FC d'Entitats
Excursionistes, de la qual ha estat al
capdavant fins a primers del 2011.

Expresident de l'FC d'Esports de
Persones amb Discapacitat Física

Diplomat en dret tributari, va ser
membre fundador del Club de Tir
amb Arc d'Olesa. Ha estat un
destacat esportista en aquesta
especialitat i compta amb un ampli
palmarès. Va presidir des del 1998 i
durant nou anys la comissió de tir
amb arc de l'FC d'Esports de Persones
amb Discapacitat Física, entitat de la
qual n'ha sigut el president del 2008
al 2011.

Expresident de l'FC d'Esquí Nàutic

Esportista multidisciplinari, va
ingressar com a soci en el Club
Esquí Sant Ponç, del qual va
ser-ne president. El 1997 va ser
elegit president de la Federació,
càrrec que ha ocupat durant 13
anys. L'organització de
programes d'entrenament i la
creació d'un centre de
tecnificació han estat els seus dos
grans objectius durant el seu
mandat.

Expresident de l'FC de Tennis Taula

Després de trenta anys com a jugador,
als 38 anys va iniciar una llarga
trajectòria com a directiu. Ha presidit
l'FC de Tennis Taula en dues etapes:
del 1985 al 1992 i del 1998 al 2011. En
aquests 29 anys de presidència, se
sent especialment orgullós d'haver
viscut com a màxim dirigent del
tennis taula català els Jocs Olímpics
del 92, la Copa del Món de 2007 i el
recent 75è aniversari de la Federació
Catalana.

CAT

Expresident de l'FC de Beisbol i Softbol

Ha presidit l'FC de Beisbol en dues
ocasions: la primera, els anys 1984 i
1985, i la segona, del 2006 al 2010.
També va ser vicepresident des de l'any
2002 al 2006. És considerat un dels
forjadors del Club Beisbol Viladecans,
del qual va estar al seu servei durant 27
anys. La seva experiència l'ha convertit
en una persona clau en l'organització
dels principals esdeveniments
internacionals de beisbol celebrats a
casa nostra.

Expresident de l'FC de Basquetbol

Exjugador i exdirectiu del CE Laietà,
es va incorporar a l'FC Basquetbol
com a tresorer el 1973. Deu anys més
tard va passar a ser-ne vicepresident i
el 1984 va accedir a la presidència,
càrrec que ha exercit durant 26 anys.
Ha rebut nombroses distincions,
entre elles l'ordre olímpica, la creu de
Sant Jordi, la medalla al mèrit
esportiu de l'Ajuntament de
Barcelona o la presidència d'Honor
de la UFEC.

Expresident de l'FC de Curses
d'Orientació

Practicant de l'escalada i l'alta
muntanya, el 1989 va començar a
dedicar-se de ple a les curses
d'orientació. Ha estat quatre vegades
campió de Catalunya absolut, a més
de vencedor de tres copes catalanes i
tres lligues. També ha estat campió
d'Espanya de veterans en cinc
ocasions. A nivell federatiu, ha exercit
de vicepresident del 1991 al 2006 i de
president els darrers quatre anys.

Expresident de l'FC de Futbol

Es va iniciar com a jugador en els
equips inferiors del Futbol Club
Santboià, on després de passar per
diferents clubs històrics, es va
retirar als 34 anys. La seva
vinculació amb el Santboià va
continuar com a directiu, arribant a
presidir el club del 2002 al 2009.
Aquests dos últims anys ha estat al
capdavant de l'FC de Futbol, on ha
impulsat la reestructuració del
futbol territorial.

NOU DIRIGENTS
FEDERATIUS QUE HAN
DEIXAT EL SEU CÀRREC
REBRAN LA INSÍGNIA
D'ARGENT DE LA UNIÓ DE
FEDERACIONS ESPORTIVES
DE CATALUNYA

n Un any més, la Unió de Federacions Es-
portives de Catalunya (UFEC) fa el seu es-
pecial homenatge als darrers presidents
federatius que han deixat el seu càrrec. En
aquesta ocasió són 9 persones les que re-
bran la Insígnia d'Argent de la UFEC, com
a reconeixement per la seva tasca en su-
port del seu esport en particular i de
l'esport català en general. Els expresidents
guardonats són Enric Piquet (FC Basquet-
bol), Josep Ballester (FC Beisbol i Softbol),
Carles Loré (FC Curses d'Orientació), Da-

niel Planas (FC Entitats Excursionistes),
Josep LluísAmador(FC d'Esportsde Perso-
nes amb Discapacitat Física), Albert Cam-
prubí (FC Esquí Nàutic), Jordi Casals (FC
Futbol), Jordi Prat (FC Tennis Taula) i Joa-
quín Blázquez (FC Korfbal).

L'acte tindrà lloc el proper dilluns a les 19
hores al Museu Melcior Colet de Barcelo-
na, i comptarà amb la presència del presi-
dent de la UFEC, David Moner, del director
del Consell Català de l'Esport, Albert Mar-
co, del delegat d'Esports de l'Ajuntament de

Barcelona, Pere Alcober, i del diputat
d'Esports de la Diputació de Barcelona, Jo-
sep Monràs, així com amb el gruix del món
federatiu i amb personalitats de l'àmbit es-
portiu, polític i social de Catalunya.

En el mateix acte es presentarà la Meda-
lla de Campions del 2011, dissenyada en-
guany per l'artista Rafael Griera, que
s'atorgarà al llarg de l'any als campions
absoluts, en categoria masculina i femeni-
na,de Catalunya encada disciplinaesporti-
va B
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