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Últimes setmanes per participar 
als concursos internacionals 
de dibuix esportiu
La Unió de Federacions Espor-
tives de Catalunya (UFEC), amb 
la col•laboració de la Fundació 
Catalana per a l’Esport, va con-
vocar el 2on Concurs internacio-
nal de dibuix esportiu. Aquest 
concurs, dotat amb un premi de 
3.000 € i dues mencions honorí-
fiques 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 convocar el 
4t Concurs d’humor gràfic espor-
tiu, en què poden participar treba-
lls inèdits o publicats en qualsevol 
mitjà de comunicació entre gener i 
desembre de 2012, i dotat amb un 
premi de 1.500 € i dos accèssits 
de 1.000 €.

Aquests concursos tenen a FIATC assegurances com 
a patrocinador exclusiu i compta amb la col•laboració de 
diferents entitats. Les obres es poden presentar fins al dia 
31 de gener al 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 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 Català, de l’Associació Catalana 
de Premsa Comarcal i dels diaris SPORT, Mundo Deportivo i El 
9. El veredicte es farà públic el juny de 2013 i se celebrarà un 
acte de lliurament dels premis. A més, es farà una exposició 
de les obres seleccionades, així com l’edició d’un catàleg. 

El circuit de Calafat viu una gran festa 
en el seu retorn a la competició

MOTOCICLISME

E
l circuit de Calafat va 
tornar a la competició el 
passat cap de setmana 
del 24 i 25 de novembre, 
acollint la darrera prova 

del Campionat Mediterrani de velo-
citat, així com una prova de resistèn-
cia de clàssiques. Aquest programa 
esportiu va reunir més de 110 pilots 
i un gran nombre d’aficionats, entre 
els quals cal destacar la presència 
dels mundialistes Maverick Viña-
les i Alex Rins, o el pilot del CEV 
Albert Arenas, que no fa massa 
anys estaven competint en aquest 
campionat.

El francès Fabio Quartararo, que 
ha efectuat tota la seva formació en 
els campionats de la Federació Ca-
talana de Motociclisme, es va impo-
sar a la cursa de premoto3-pre125 i 
es va emportar el títol de premoto3. 
Pel que fa a la classificació final del 
campionat, Òscar Gutiérrez va ser el 
subcampió i Borja Quero, que no va 
poder acabar la darrera cursa, va fi-

nalitzar tercer. A pre-125, l’aragonès 
Darío Cabrero es va imposar i va as-
segurar-se el campionat, per davant 
de Marc Miralles i Miquel Pons.

La cursa de challenge80 va signi-
ficar la victòria d’Àlex Borner, seguit 
per Marc Alcoba i Aaron Canet, que 
amb aquest resultat era campió de 
la categoria per davant de Jaume 
Masià, que no va poder acabar a 
Calafat, i de Miguel Parra.

Finalment, a supersport i stock 
extrem, la victòria va ser per a Ma-
nuel Segarra, en un ajustat final 
amb Josep Agustí Roig, mentre 
que Alejandro Martínez era tercer 
a stock extrem i es feia amb el títol 
per un punt d’avantatge sobre Sega-
rra. A supersport, amb el títol decidit 
a favor de Miquel Crous, que no va 
estar present a Calafat, el triomf va 
ser per a Alexander Mateos. 

Més d’un centenar de pilots van estar presents al circuit de Calafat
ALBERT RIUDEUBÀS

El fred i el vent marquen una multitudinària 15a Mitja Marató Ciutat de Mataró 
ATLETISME

La 15a Mitja Marató Ciutat 
de Mataró Gran Premi Dipu-
tació de Barcelona, organit-
zada per l’Institut d’Esports 
de l’ajuntament mataroní 
amb el suport d’Esports de 
la Diputació, es va dispu-
tar diumenge passat amb 
la participació de 2.176 
atletes. Enguany, la cursa 
també va tenir una vessant solidària, amb la Mitja 
solidària: una recollida de taps i d’euros solidaris 
destinats a l’Obra Social de Sant Simó i Sant Pau.

El fort vent i el fred van ser protagonistes d’una 
carrera que va guanyar Just Sociats, que fa 15 dies ja 
va vèncer en la prova Open de la Jean Bouin. L’atleta 
es va imposar amb un registre d’1 h 8 min 29 s. El 

seu company de club Pol 
Guillen, que s’havia impo-
sat en les dues últimes 
edicions es va retirar en 
el tram final de la cursa. 
En categoria femenina 
Hasna Bahom, amb 1 h 
19 min 7 s, va revalidar el 
títol al quedar davant de la 
marxadora Maria Vasco, 

segona. Al final, no es va poder rebaixar el rècord 
de la prova ni en categoria masculina, que encara 
té Jacop Kiplagat, ni en femenina, que ostenta 
Txell Calduch.

La cursa s’inscriu al calendari de la Federació Ca-
talana d’Atletisme i és la 5a prova de la 7a Challenge 
de Mitges Maratons de la Diputació de Barcelona.

BÀSQUET
Mollet del Vallès, seu de la Final a Quatre de la 31a Lliga Catalana EBA 
La Final a Quatre de la 31a Lliga Nacional Catalana d’equips EBA 2012 es disputa 
demà i dissabte al Pavelló Municipal Plana Lledó de Mollet del Vallès. Demà tindran 
lloc les semifinals, que enfrontaran el CB l’Hospitalet i el Recambios Gaudí CB Mollet 
per una banda, i el Sabadell Bàsquet Natació-E.Pia i el CB Tarragona per l’altre. Els 
guanyadors es disputaran el títol dissabte.

El CB Barcelona aleví es va 
proclamar campió de la Copa 
Catalunya desprès de vèncer, el 
passat 24 de novembre, el Vi-
ladecans. Amb 6 partits guan-
yats i 1 perdut, ha estat l’equip 
més regular i ha mostrat un alt 
nivell, dirigits en la part final de 
la temporada per Alberto Maga-

El CB Barcelona aleví es 
proclama campió de la 
Copa Catalunya 2012

BEISBOL

llon. Amb la nova categoria ben-
jamí, aquesta temporada s’ha 
pogut veure un espectacle de 
beisbol amb jugadors d’entre 
5 i 12 anys. 
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