
 AUTOMOBILISME
47 RAL·LI DE TERRA A VIDRERES
29/09/2012.
VIDRERES

GOLF
CAMPIONAT DE CATALUNYA
INDIVIDUAL 3A I 4A CATEGORIA
2012. STROKE PLAY
29-30/09/2012.
COSTA BRAVA

 HÍPICA
CONCURS DE SALT TERRITORIAL O*
30/09/2012.
FORNELLS DE LA SELVA

 PÀDEL
PROVINCIALS GIRONA
24-30/09/2012.
ROSES

TENNIS
VII OPEN TENNISPROSER ABSOLUT
15 a 30/09/2012.
CASTELLÓ D’EMPÚRIES

 VELA
III TROFEU NIEVES MAR. VELA
LLEUGERA. OPTIMIST
29-30/09/2012.
CN L’ESCALA

AGENDA

UNIÓ DE FEDERACIONS ESPORTIVES DE CATALUNYA www.ufec.cat

La Unió de Federacions Esporti-
ves de Catalunya (UFEC) ha posat
en funcionament un bloc corpora-
tiu a internet. «El Bloc de la UFEC»,
ja disponible a l’adreça  www.ufec-
bloc.cat, vol apropar tots aquells
continguts directament relacionats
amb l’entitat que puguin ser d’in-
terès per als aficionats a l’esport i que
promoguin un estil de vida saluda-
ble.  

El bloc s’actualitzarà, de manera
periòdica, amb continguts esporti-
us per donar cabuda a les diferents
modalitats esportives de les 67 fe-
deracions  que integren la UFEC.
Així mateix, també s'hi podrà trobar
entrades sobre fitness, salut i ben-
estar, on es donarà informació i
consells pràctics de la mà dels tèc-
nics i especialistes dels set centres
esportius que gestiona la UFEC ar-

reu de Catalunya. Aquests són UFEC
Alella, UFEC Arenys de Mar, UFEC
Barcelona, UFEC Sabadell, UFEC
Salt, UFEC Sant Celoni i UFEC Sant
Hilari.  També s’oferirà informació
pràctica sobre com gaudir de l’esport
de manera segura i sense preocu-
pacions gràcies als productes en as-
segurances esportives que ofereix
Unifedesport, la corredoria de l’es-
port català.  

«El Bloc de la UFEC» neix per ser
una eina de comunicació interactiva
on l’usuari pugui accedir fàcilment
a tota la informació i actualitat de la
UFEC, els seus poliesportius i d’U-
nifedesport, a més de poder parti-
cipar en els continguts deixant un
comentari o compartint-los a les xar-
xes socials.  Aquesta nova eina de
comunicació respon a la voluntat de
la UFEC de seguir apostant per als
continguts multimèdia, com ja es fa
des de la televisió digital 

La UFEC estrena bloc a
Internet per fomentar
l’esport i els seus beneficis
UFEC

UFEC

La Unió de Federacions Espor-
tives de Catalunya (UFEC), amb la
col·laboració de la Fundació Ca-
talana per a l’Esport, va convocar,
fa uns mesos, el 2n Concurs in-
ternacional de dibuix esportiu.
Aquest concurs –dotat amb un
premi de 3.000 €, i dues men-
cions honorífiques de 1.000 €– va
néixer amb la intenció d’apropar
l’esport a l’obra dels artistes, així
com per divulgar i fomentar el di-
buix, com a expressió singular de
l’esport.  Paral·lelament, es va con-
vocar també el 4t Concurs d’hu-
mor gràfic esportiu, en què poden
participar treballs inèdits o publi-
cats en qualsevol mitjà de comu-
nicació, durant el període de gener
a desembre de 2012, i dotat amb
un premi de 1.500 € i dos accèssits
de 1.000 €.

Aquests concursos tenen FIATC
assegurances com a patrocina-
dor exclusiu i compta amb la
col·laboració de diferents entitats.
Les obres es poden presentar fins
al proper dia 31 de gener de 2013
a través de l’adreça web
www.ufec.cat/concurs.  El jurat es-
tarà presidit pel 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 Ca-
talà, 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 celebra-
rà un acte públic de lliurament dels
premis que es convocarà oportu-
nament. A més, es farà una expo-
sició de les obres seleccionades,
així com l’edició d’un catàleg. 

Oberta la participació
dels concursos de dibuix
esportiu internacionals
UFEC

UFEC

La parella formada per Dani
Vilà i Jordi Serra va ser la guanya-
dora de les 3 Hores de Quadresis-
tència de Ravós de Terri, que es van
celebrar el passat dissabte 15 de se-
tembre a aquesta localitat del Pla
de l’Estany. La prova, puntuable
per al Trofeu Català, es va convertir
en una festa del quad i va servir per
celebrar els 15 anys d’història del
Moto Club Rav Motor, organitza-
dor de la prova.

La graella de sortida d’aquesta
prova estava formada per de 23 ve-
hicles i 43 pilots. Edu i Guillem
Ullastres havien estat els més rà-
pids als entrenaments, però una
mala sortida els va obligar a re-
muntar ràpidament per posar-se al
capdavant de la cursa, fins que uns
problemes en el seu quad els va fer
abandonar. El camí de la cursa va
quedar lliure per l’equip Daniel
Vilà-Jordi Serra, que es va situar al
capdavant de la prova i va acabar
guanyant-la després de cobrir 84
voltes, amb més d’un minut i mig
d’avantatge sobre Oriol Vidal-Da-
vid Planella, que van acabar segons
amb les mateixes voltes que els
guanyadors.

La lluita per al tercer lloc del
podi va protagonitzar un interes-
sant frec a frec entre Jesús Cuc-
harrera-Carles Gallardo i Marc i
Gavin Gobert, que va acabar de
manera favorable per als primers.

A la categoria QAmateur, Héc-
tor Alabart i Albert Josa es van fer
amb la victòria per davant de Marc
i Jaume Gallifa, mentre que el ter-
cer lloc va ser per a Josep Canudas-
Gerard Casanova.

Ravós de Terri,
escenari de la
festa del Quad
amb les 3 Hores
de Resistència

MOTOCICLISME

L’equip format per Dani Vilà i
Jordi Serra va ser el guanyador.

UFEC

UFEC

VILA I SOLER S’IMPOSEN EN EL TROFEU COSTA BRAVA SUD. Dani Vila
i Jordi Soler, del club Skaphos Sub, van ser els guanyadors del Trofeu Costa Brava
Sud de pesca submarina en la modalitat de parelles, trofeu organitzat per
l’Associació Club Esportiu Subaquàtic Girona a Cala Canyelles. Vila i Soler van
aconseguir un total de 13 peces i 15.225 punts, seguits d’Oscar López
(ACASCB) i Jordi Morancho ( Skaphos), segons amb 10 peces i 12.480 punts, i de
Francesc Garcia i Quique Ruiz (Skaphos), tercers amb 8 peces i 9.780 punts. 
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