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Nova pòlissa col•lectiva 
de Responsabilitat Civil  
L’A jun tament  de 
Cornella del Terri, 
al Pla de l’Estany, 
ha formalitzat a tra-
vés d’Unifedesport, 
l a  c o r r e d o r i a 
d’assegurances de 
l’espor t català, la 
pòlissa col•lectiva 
de Responsabilitat 
Civil obligatòria que 
agrupa a 10 clubs i 
entitats de la vila.

La presentació es 
va oficialitzar el pas-
sat dia 1 de març 
amb la presència de 
Miquel Poch, regidor 
d’esport, Guillem Ta-
rradas, tècnic d’esport, Lluis Barba, representant terri-
torial a Girona de la Unió de Federacions Esportives de 
Catalunya, així com dels representants de clubs i entitats 
assegurades.

Aquesta innovadora proposta ofereix la possibilitat 
d’agrupar, en una sola pòlissa, totes les entitats esportives, 
socials i culturals que es considerin,  assegurant  els condi-
cionants particulars i generals de cada una amb plenes ga-
ranties i capitals, i actuant com a prenedor l’Ajuntament.

La nova pòlissa aconsegueix simplificar la tramitació i 
mantenir  actualitzades les cobertures, d’acord a les re-
gulacions obligatòries, així com també un estalvi notable 
de cost. 

Per a mes informació, trucar al telèfon 93 487 45 75 o 
enviar un correu a: unifedesport@ufec.cat

La UFEC convoca el II Concurs de dibuix 
esportiu i el IV Concurs d’humor gràfic esportiu

UFEC

L
a Unió de Federacio-
ns Esportives de Ca-
talunya (UFEC), amb 
la col•laboració de la 
Fundació Catalana per 

a l’Esport, convoca el II Con-
curs internacional de dibuix es-
portiu que neix amb la intenció 
d’apropar l’esport a l’obra dels 
artistes, i amb la voluntat de di-
vulgar i fomentar el dibuix, com 
a expressió singular de l’esport. 
Aquest concurs està dotat amb 
un premi de 3.000 €, i dues men-
cions honorífiques de 1.000 €.

També paral•lelament, es con-
voca el IV Concurs d’humor gràfic 
esportiu, en què poden partici-
par treballs inèdits o publicats en 
qualsevol mitjà de comunicació, 
durant el període de gener a des-
embre de 2012, i dotat amb un 
premi de 1.500 € i dos accèssits 
de 1.000 €.

Aquest concurs té a FIATC 
assegurances com a patroci-

nador exclusiu i compta amb la 
col•laboració de diferents enti-
tats.

Les obres es poden presentar 
fins al dia 31 de gener de 2013 a 
través de l’adreça web www.ufec.
cat/concurs. 

El jurat estarà presidit pel 
president de la UFEC, David 
Moner, un patró de la Fundació 
Privada Catalana per l’Esport, 
un membre de FIATC Asseguran-
ces, un crític d’art, tres artistes 
de renom i representants de la 
Fundació Privada Vila Casas, del 
Saló Internacional del Còmic de 
Barcelona, de l’Associació de 
Publicacions Periòdiques en 
Català, de l’Associació Catala-
na de Premsa Comarcal i dels 
diaris SPORT, Mundo Deportivo 
i El 9. El seu veredicte es farà 
públic durant el mes de juny del 
2013, en l’acte públic de lliura-
ment dels premis que es convo-
carà oportunament. n

Lluís Barba, Miquel Poch i Guillem 

Calella acull el Campionat de Catalunya absolut i adaptat
TENNIS TAULA

Les instal•lacions del CTT Calella 
acullen, el proper diumenge i dilluns, 
la 53a edició del Campionat de Ca-
talunya absolut de tennis de taula.  
En categoria masculina, Marc Du-
ran (DKV Borges Vall) és el màxim 
favorit després de guanyar les dues 
darreres edicions. En noies, serà 
Jéssica Hernández (Suris Calella) 
l’encarregada de defensar el títol 
després de proclamar-se, l’any pass-
at, campiona per vuitena vegada. 
Per equips, es preveu una lluita afe-

rrissada especialment en categoria 
masculina, amb la presència de 
quatre equips de Superdivisió, en-
tre ells el vigent campió, el DKV Bor-
ges Vall. Entre els equips femenins, 
lluitaran pel títol el Suris Calella, 
actual campió, el FD Cassanenc, el 
CTT Balaguer Villart Logístic i el CTT 
Tramuntana Figueres.   Diumenge 
també es disputarà la competició de 
tennis de taula adaptat, on el màxim 
favorit serà el palista internacional 
Jordi Morales. 

UFECtv (www.UFEC.tv)
PROGRAMACIÓ:
Nous vídeos disponibles: La final del Campionat de Catalunya de divisió d’honor femenina 
d’hoquei herba, la Copa d’Espanya júnior de ciclisme, el Mundial de pàdel i María Vasco, 
atleta catalana que es prepara per als Jocs Olímpics de Londres 2012. Properes emissions: 
La Copa del Rei de beisbol, el Centre de Tecnificació de Catalunya de rem a Banyoles, el 
Campionat del Mediterrani de Velocitat de motociclisme i Juan Carlos Navarro, jugador català 
de bàsquet que participarà als Jocs Olímpics de Londres 2012.

Sant Martí de Maldà (Lleida) va 
acollir, el cap de setmana pas-
sat, el campionat de Catalunya 
de gossos de mostra en la mo-
dalitat de caça pràctica. Elsa, 
Bosco, Ubrik i Daco, de Emilio 
Soriano a gossos continentals, 
i Caster, de Manel Rubio; Cort, 
de Manuel Tejero; Vip, de Fer-
nando de Miguel i Elio, de Fran-
cisco Cejudo a britànics van ser 
els guanyadors, classificant-se 
per al Campionat d’Espanya.

Proclamats els guanyadors del Campionat 
de Catalunya de gossos de mostra
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