
ESCALADA ESPORTIVA

Ramon Julián finalitza quart 
als Campionats del Món 
Ramon Julián (GE 
Manlleu) va finalitzar 
4rt als Campionats 
del Món d’escalada 
de dificultat dispu-
tats el passat diu-
menge 16 de setem-
bre a París-Bercy. 

A banda de Ra-
monet van participar 
cinc escaladors cata-
lans més: Edu Marín 
(Foment Excta. Bar-
celona), Víctor Este-
ller (CEUETL), Gerard 
Rull (Club d’Escalada 
La Foixarda), Marco 
Jubes (GE Manlleu) i 
Berta Martín (CM Sant Cugat). 

L’austríac Jakob Schubert es va endur el títol, acompanyat 
al podi per Sean McColl i Adam Ondra, mentre que Ramonet 
no va poder resoldre la clau de la sortida del sostre final i es 
va haver de conformar amb la quarta posició.

En categoria femenina l’austríaca Angela Eiter va ser la 
millor, seguida per la coreana Kim Jain i la també austríaca 
Johanna Ernst. Durant els campionats també es van disputar 
les modalitats de bloc, velocitat i paraescalada, on l’integrant 
de la Federación Española de Deportes de Montaña y Esca-
lada (FEDME), el valencià Urko Carmona, es va penjar l’or en 
categoria d’escaladors amputats d’una cama.

Cal destacar també la presència en les finals de Jordi 
Merino, president de la Federació d’Entitats Excursionistes de 
Catalunya (FEEC), com a màxim representant de la federació 
en el sí de la International Federation of Sport Climbing (ISFC), 
de la qual la FEEC n’és membre des del mes de febrer

Oberta la participació dels concursos 
internacionals de dibuix 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, va convocar, fa uns 
mesos, el 2on Concurs interna-
cional de dibuix esportiu. Aquest 
concurs – dotat amb un premi de 
3.000 €, i dues mencions hono-
rífiques de 1.000 € – va néixer 
amb la intenció d’apropar l’esport 
a l’obra dels artistes, així com per 
divulgar i fomentar el dibuix, com 
a expressió singular de l’esport. 

Paral•lelament, es va convo-
car també el 4t Concurs d’humor 
gràfic esportiu, en què poden par-
ticipar treballs inèdits o publicats 
en qualsevol mitjà de comunica-
ció, durant el període de gener a 
desembre de 2012, i dotat amb 
un premi de 1.500 € i dos accès-
sits de 1.000 €.

Aquests concursos tenen a 
FIATC assegurances com a pa-
trocinador exclusiu i compta amb 

la col•laboració de diferents en-
titats. Les obres es poden pre-
sentar 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 Catalana 
de Premsa Comarcal i dels diaris 
SPORT, Mundo Deportivo i El 9. El 
veredicte es farà públic durant el 
mes de juny del 2013 i se cele-
brarà un acte públic de lliurament 
dels premis que es convocarà 
oportunament. A més, es farà 
una exposició de les obres selec-
cionades, així com l’edició d’un 
catàleg. 

ATLETISME

Sant Cugat del Vallès tor-
narà a ser escenari, aquest 
diumenge, d’una de les 
proves més prestigioses 
del calendari de fons: la 
Mitja Marató. Serà la 29a 
edició i la segona de les 
tretze mitges maratons 
que formen part del 7è cir-
cuit Challenge de Mitges 
Maratons que organitza la 
Diputació de Barcelona. 

La Mitja Marató de Sant Cugat enguany estrena 
un nou recorregut amb dues voltes de deu quilòme-
tres pel centre de la ciutat.

D’altra banda, les inscripcions per a la Mitja 

de Roda de Ter ja estan en 
marxa. I és que el proper 
diumenge 14 d’octubre es 
donarà el tret de sortida de 
la 29a Mitja Marató de Ro-
da de Ter. Les inscripcions 
es poden realitzar al web 
http://inscripcions.roda-
deter.cat/ 

La Challenge és un con-
junt de mitges maratons ho-
mologades per la Federació 

Catalana d’Atletisme, que es desenvolupen a la 
demarcació de Barcelona. Amb aquesta iniciativa es 
pretén valorar l’esforç personal i potenciar aquesta 
modalitat esportiva.

Tot a punt per a la segona cursa de la Challenge de Mitges Maratons

ZONA UFEC
PROGRAMACIÓ:
El canal de televisió Esport3 emetrà avui un nou programa de Zona UFEC. S’hi podran 
veure els següents reportatges: el Campionat de Catalunya de pista de ciclisme, el Trofeu 
Internacional Ciutat de Barcelona de futbol sala per a disminuïts psíquics, el Campionat de 
Catalunya de divisió d’honor femenina d’hoquei herba i el Concurs de Salts Internacional 
d’hípica. Es pot consultar l’horari d’emissió al web d’Esport3 (www.esport3.cat).

El Club Esquí Puigcerdà (PEC) organitza, diumenge sota la tu-
tela de la Federació Catalana d’Esports d’Hivern (FCEG), la 3a 
Cerdanya Roller, competició que forma part de la Copa Catalana 

d’esquí de rodes. 
El recorregut serà 
de 10 km des de 
Ger (Cerdanya) 
fins a Merangues. 
Les categories 
que hi prendran 
part són màster, 
sènior, júnior II, 
júnior I, cadet, in-
fantil II, infantil I i 
benjamí. 

Arriba la tercera edició de la Cerdanya Roller
ESQUÍ DE RODES
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