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Barcelona, 14 de juliol de 2011 
 
 
Benvolgut/da president/a, 
  
La UFEC ha arribat amb un acord de col·laboració amb la Fundació UESC de Sant 
Cugat del Vallès per recolzar un nou Programa que es posarà en marxa el proper mes 
de setembre, el FEM.sport que té com objectiu “promocionar l’exercici físic i 
l’esport femení” i esta dirigit a totes les dones, des de la infància a la 3a edat.  
 
La presentació tindrà lloc a Sant Cugat del Vallès per posteriorment, facilitar l'extensió 
a altres municipis del territori nacional. El punt de partida serà el dissabte 17 de 
setembre a les 12 hores amb la presentació oficial tot coincidint amb el VIII Torneig 
Internacional Femení de Voleibol que es disputarà a la ciutat i en el qual volem 
aconseguir que, per primera vegada, una representació de les esportistes de "totes 
les federacions” s'uneixin per mostrar els valors que l'esport els ha donat, 
principalment a les futures generacions, perquè els serveixi de referent i vegin tot el 
que poden aconseguir.  
 
Per aquest motiu us demanem a tots i a totes la vostra col·laboració per donar a 
conèixer aquest Programa a les vostres esportistes, tant les que estan en actiu com les 
que no, convidant-les a l'acte i aconseguir l’objectiu que hi siguin presents tots els 
esports i així mostrar el nostre suport a l’esport femení.   
 
Donat que les dates són molt ajustades, us agrairíem que agilitzeu els contactes, i ens 
pugeu informar de les esportistes que per la seva disponibilitat i vinculació amb 
l’objectiu del Programa, considereu que millor us poden representar i que seran 
presents al acte.  
 
Gràcies per la vostra col·laboració  i estem a la vostra disposició per a qualsevol dubte 
que ens vulgueu fer.  
 
Salutacions cordials 
 
 
David Moner i Codina       Mamen Matesanz 
 

                                                                                                                
President UFEC       Gerent Ces 
                  Directora projecte FEM.sport 


