
La UFEC convoca el II Concurs
de dibuix esportiu i el Ir Concurs
d’humor gr~fic esportiu

La Unió de Federacions
Esportives de Catalunya
(UFEC), amb 
col. laboració de la Funda-
ció Catalana per a l~Esport,
convoca el II Concurs inter-
nacional de dibuix espertiu
que neix amb la mtenció
d’apropar resport a robra
dels artistes, i amb la volun-
tat de divulgar i fomentar el
dibuix, com a expressió sin-
gular de resport. Aquest
concurs est~ dotat amb un
premi de 3.000 euros, i dues
mencions honoriííques de
1.000 euros.

També, paral, lelament,
es convoca el IV Concurs
d’humor ~r~lc esportiu, en
qué poden participar treba-
lls in~dits o publicats en
qualsevol mitin, de comuni-
cació, durant el període de
genera desembre de 2012, i
dotat amb un premi de 1.500

i dos acc~ssits de 1.000.

Aquest concurs té a FIA-
TC assegurances com a pa-

trocinador exclusiu i
compra amb la
col.laboració de dfferents

entitats. Iles obres es poden i
presentar fins al dia 31 de i
gener de 2013 a través de i
l’adreCa web www.ufec.
cat/coneurs.

El jurat estar~ presidit i
pel president de la UFEC, i
David Moner, un patró de la i
Fundació Privada Catalana i
per l~sport, un membre de i
FIATC Asseguranees, uni
critic d’art, tres artistes de i
renom i representants de la i
Fundació Privada Vila Ca- i
sas, del Saló Internacional i
del C0mic de Barcelona, de i
rAssoclació de Publicacio- i
ns PeriSdiques en Català, i
de rAssoclació Catalana de i
Premsa Comarcal i dels dia- i
ris Sport, Mundo Deportivo i
i El 9. El seu veredicte es i
far~ públic durant el mes de i
juny del 2013, en l’acte pú- i
blic de lliurament dels pre- i
mis que es convocar~ opor- i
tunament ̄  i
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