
UFEC

❖ La Unió de Federacions Esporti-
ves de Catalunya (UFEC), amb la
col·laboració de la Fundació Cata-
lana per a l’Esport, convoca el II
Concurs internacional de dibuix
esportiu que neix amb la intenció
d’apropar l’esport a l’obra dels ar-
tistes, i amb la voluntat de divul-
gar i fomentar el dibuix, com a ex-
pressió singular de l’esport. 

Aquest concurs està dotat amb
un premi de 3.000 €, i dues men-
cions honorífiques de 1.000 €.

Dos concursos esportius
També paral·lelament, es convoca
el IV Concurs d’humor gràfic es-
portiu, en què poden participar
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 €.

Patrocinadors, obres i jurat
Aquest concurs té a FIATC assegu-
rances com a patrocinador exclu-

La UFEC convoca el II Concurs de Dibuix i
el IV Concurs d’Humor Gràfic esportius
El jurat està presidit per un alt nombre de càrrecs d’àmbits esportius i literaris

Cartells del
II Concurs de
dibuix
esportiu i el
IV Concurs
d’humor
gràfic
esportiu
convocats
per la UFEC.
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siu i compta amb la col·laboració
de diferents entitats.

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 per un
alt nombre de càrrecs esportius i
literaris. El composen el president
de la UFEC, David Moner, un patró
de la Fundació Privada Catalana
per l’Esport, un membre de FIATC
Assegurances, 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 Cata-
là, de l’Associació Catalana de
Premsa Comarcal  i  dels diaris
SPORT, Mundo Deportivo i El 9. 

El veredicte
El seu veredicte es farà públic du-
rant el mes de juny del 2013, en
l’acte públic de lliurament dels
premis que es convocarà oportu-
nament.

www.ufec.cat

VELA
Data: 05 / 04 / 12 - 08 / 04 / 12
Esdeveniment: XX SINGLADURES
COSTA
Lloc: CAMBRILS

ATLETISME
Data: 06 / 04 / 12
Esdeveniment: 5a CURSA DE LES
1000 ESCALES
Lloc: FLIX

BASQUETBOL
Data: 06 / 04 / 12 - 08 / 04 / 12
Esdeveniment: 11è TORNEIG MINI
CB VILASSAR DE DALT
Lloc: VILASSAR DE DALT

CICLISME
Data: 06 / 04 / 12 
Esdeveniment: 6 ª VOL-CAT ARA
LLEIDA-BCN . BTT RAID
Lloc: LA COMA-SOLSONA-IGUALADA

FUTBOL
Data: 04 / 04 / 12 - 08 / 04 / 12
Esdeveniment: 12a EDICIÓ DEL
TORNEIG INT. DE FUTBOL BASE MIC
Lloc: COSTA BRAVA

GOLF
Data: 08 / 04 / 12
Esdeveniment: II DESAFIO FUND.
SEVE BALLESTEROS. STABLEFORD. 
Lloc: MAS NOU. GIRONA

PÀDEL
Data: 09 / 04 / 12 - 15 / 04 / 12
Esdeveniment: CIRCUIT CAT.BRONZE
Lloc: LLEIDA I CABRILS

TENNIS
Data: 30 / 03 / 12 - 07 / 04 / 12
Esdeveniment: CIRCUIT JUVENIL
D'HIVERN DE LA FCT. PISTES
RÀPIDES SETMANA SANTA
Lloc: CORNELLÀ DE LLOBREGAT

CICLISME
Data: 07 / 04 / 12
Esdeveniment: 2n TROFEU
MUNTBIKES-VILA D'AR. DE MUNT
Lloc: ARENYS DE MUNT

TENNIS DE TAULA
Data: 08 / 04 / 12
Esdeveniment: CAMP. CAT. ABSOLUT
Lloc: CALELLA

VELA
Data: 05 / 04 / 12 - 07 / 04 / 12
Esdeveniment: REGATA OPHIUSA.
CREUER.ALTURA, MINI 6,5, VELERS
Lloc: BARCELONA

PÀDEL
Data: 09 / 04 / 12 - 15 / 04 / 12
Esdeveniment: CIRCUIT CATALÀ.
GRAN SLAM
Lloc: SABADELL

UNIFEDESPORT

Lluís Barba, Miquel Poch i
Guillem Tarrades, a la presentació.

❖ L’Ajuntament de Cornella del Te-
rri, al Pla de l’Estany, ha formalitzat
a través d’Unifedesport, la corredo-
ria d’assegurances de l’esport cata-
là, la pòlissa col·lectiva de Respon-
sabilitat Civil obligatòria que agru-
pa 10 clubs i entitats de la vila.

La presentació es va oficialitzar
el passat 1 de març amb Miquel
Poch, regidor d’esport, Guillem Ta-
rradas, tècnic d’esport, Lluis Barba,
representant territorial a Girona de
la Unió de Federacions Esportives
de Catalunya, i representants de
clubs i entitats assegurades.

Ofereix la possibilitat d’agrupar,
en una sola pòlissa, totes les enti-
tats esportives, socials i culturals
que es considerin, assegurant  els
condicionants particulars i generals
de cada una amb plenes garanties i

capitals, i actuant com a prenedor
l’Ajuntament.

Simplifica la tramitació i mante-
nir  actualitzades les cobertures,
d’acord a les regulacions obligatò-
ries, com un estalvi de cost. 

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

Nova pòlissa col·lectiva de
responsabilitat civil 

POLIESPORTIU

Algunes de les premiades a la 57a Nit
de l’Esport de Mataró /Sergio Ruiz.

❖ Roser Tarragó va ser escollida com
la millor esportista del 2011 a la 57a
Nit de l’Esport de Mataró la setmana
passada. La waterpolista del Centre
Natació Mataró no va poder recollir
personalment el guardó perquè està a
Rússia en un torneig de preparació
per al Preolímpic. La jove esportista
ha estat seleccionada, entre d’altres
mèrits, per aconseguir el Campionat
del Món de waterpolo júnior, el segon
lloc de la lliga estatal Divisió d’Honor
amb el CN Mataró, o el segon al Cam-
pionat d’Espanya en categoria juvenil. 

La cerimònia, al Teatre Monumen-
tal amb la presència, entre d’altres
autoritats, de l’alcalde de la ciutat, Jo-
an Mora, i del diputat adjunt a Esports
de la Diputació de Barcelona, Josep
Salom.

Els premis per a les categories sè-
niors van ser per al futbolista de l’Es-
panyol Dídac Vilà, la nedadora del CN

Mataró i, com a millor equip sènior, el
femení de waterpolo El Tot.

Josep Maria Spa, president de C.H.
Mataró des de 2001-02, va rebre el
guardó en reconeixement al dirigent
esportiu el mateix any que deixa el
càrrec. El C.E. Mataró va rebre una
menció especial en motiu del seu cen-
tenari, i el reconeixement a la tasca
periodística ‘Memorial Josep Gomà i
Carol’ va ser per a Eloi Sivilla, coordi-
nador del suplement El Tot Esport’.

Roser Tarragó, millor esportista
del 2011 en la 57a Nit de l'Esport

AGENDA
ESPORTIVA

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

No hay datos

No hay datos

1344 €
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