
 

 

 

                                                                                                  Barcelona, 19 de maig de 2011                                                                                                                 

 
 
 
                                                             
Benvolguda presidenta i amiga, 

M’adreço a tu per comunicar-te que la Unió de Federacions Esportives de Catalunya ha 
creat una Hemeroteca digital amb les pàgines que la UFEC publica setmanalment en 
els diferents diaris esportius.  

Aquest nou servei entrarà en funcionament a partir de demà, divendres 20 de maig, 
a la pàgina web de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (www.ufec.cat) i ja 
s’hi podran consultar totes les pàgines de la UFEC als diferents diaris esportius (Sport, 
Mundo Deportivo, El 9 i Diari de Girona) des del passat mes de gener fins al passat 
diumenge, 15 de maig de 2011.  

Per accedir-hi, s’haurà de clicar a l’apartat ‘Hemeroteca’ que s’activarà a partir de demà 
en el menú principal del web de la UFEC. Un cop a l’hemeroteca, es podrà fer una 
cerca de les pàgines de la UFEC per paraula clau, diari i/o data, o per tots tres 
elements alhora. A banda de poder visualitzar les pàgines cercades en format PDF, 
aquestes també es podran descarregar. 

L’hemeroteca s’actualitzarà cada divendres amb les pàgines que la UFEC haurà publicat 
als diferents diaris esportius la setmana anterior. D’aquesta manera, les federacions 
podran accedir amb més facilitat i en una major qualitat a totes les notícies que s’hagin 
publicat del seu esport i fer-ne així la difusió que considerin adient.  

Aquesta nova iniciativa de la Unió de Federacions respon a la voluntat de la UFEC de 
continuar treballant per oferir el major nombre de serveis a les federacions esportives 
catalanes. Així mateix, es pretén que l’hemeroteca sigui una eina més per aconseguir 
la màxima difusió de l’esport federat català i se suma als esforços que ja es fan, entre 
altres, des de les pàgines de notícies als diferents diaris esportius, al web de la UFEC 
(www.ufec.cat), a través de la seva televisió digital, UFECtv (www.ufec.tv), i també, 
des del passat mes de febrer, amb el programa Zona UFEC, que s’emet cada setmana 
al canal de televisió Esport3. 

Molt cordialment. 
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