
UFEC

❖ La Unió de Federacions Esporti-
ves de Catalunya (UFEC), amb la
col•laboració de la Fundació Catala-
na per a l’Esport, va convocar el 2on
Concurs internacional de dibuix es-
portiu. 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 convocar el
4t Concurs d’humor gràfic esportiu,

Últimes setmanes per participar en els concursos
internacionals de dibuix esportiu
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en què poden participar treballs in-
èdits o publicats en qualsevol mitjà
de comunicació entre gener i des-
embre de 2012, i dotat amb un pre-
mi de 1.500 € i dos accèssits de
1.000 €.

Aquests concursos tenen a FIATC
assegurances com a patrocinador
exclusiu i compta amb la col•labora-
ció 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 presi-
dent de la UFEC, David Moner, un
patró de la Fundació Privada Catala-

na per l’Esport, un membre de
FIATC Assegurances, un crític d’art,
tres artistes de renom i represen-
tants de la Fundació Privada Vila Ca-
sas, del Saló Internacional del Còmic
de Barcelona, de l’Associació de Pu-
blicacions Periòdiques en Català, de
l’Associació Catalana de Premsa Co-
marcal 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’edi-
ció d’un catàleg.

www.ufec.cat

AUTOMOBILISME
Data: 08 / 12 / 12 - 09 / 12 / 12
Esdeveniment: 4h RESISTÈNCIA
AUTO HEBDO
Lloc: LLEIDA

BASQUETBOL
Data: 07 / 12 / 12 - 09 / 12 / 12
Esdeveniment: TORNEIG INFANTIL AESE
Lloc: L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

CICLISME
Data: 08 / 12 / 12
Esdeveniment: LA HIVERNAL. 45 km BTT
Lloc: GUISSONA

ENTITATS
EXCURSIONISTES
Data: 08 / 12 / 12
Esdeveniment: VIII COPA CATALANA
DE CURSES VERTICALS. XVI
NOCTURNA PAS DE LA CASA
Lloc: PIRINEU

ESCACS
Data: 06 / 12 / 12 - 12 / 12 / 12
Esdeveniment: TANCAT PER A
MESTRE INTERNACIONAL
Lloc: LLEIDA

HÍPICA
Data: 09 / 12 / 12
Esdeveniment: FINAL DE LA LLIGA
CATALANA DE DOMA CLÀSSICA
Lloc: POLINYÀ

MOTOCICLISME
Data: 09 / 12 / 12
Esdeveniment: 6e ENDUCRÒS DE LA
BATLLORIA
Lloc: LA BATLLORIA. BARCELONA

PÀDEL
Data: 10 / 12 / 12 - 16 / 12 / 12
Esdeveniment: CIRCUIT CATALÀ.
GRAN SLAM
Lloc: RC DE POLO DE BARCELONA

PATINATGE
Data: 08 / 12 / 12
Esdeveniment: II TROFEU SOLIDARI DE
PATINATGE DE VELOCITAT - NADAL 2012
Lloc: EL PRAT DE LLOBREGAT

TAEKWONDO
Data: 09 / 12 / 12
Esdeveniment: CAMPIONAT DE
CATALUNYA PROMOCIÓ DE PUMSES
INFANTIL
Lloc: POLIESPORTIU LA MAR BELLA.
BARCELONA

TENNIS
Data: 10 / 12 / 12 - 15 / 12 / 12
Esdeveniment: CAMPIONAT DE
CATALUNYA ABSOLUT INDIVIDUAL I
DOBLES. TROFEU JOAN MARGETS I
FERRER IN MEMORIAM
Lloc: SABADELL

VELA
Data: 09 / 12 / 12
Esdeveniment: LLIGA DE CREUERS.
CREUER RI
Lloc: CV BADALONA

ESPORT PER A TOTHOM

❖ El recinte Llars Mundet de la Di-
putació de Barcelona i la Universi-
tat de Barcelona (UB) van tornar a
ser l’escenari, el passat dilluns, de
l’ofrena floral de l’esport català el
Dia del Discapacitat.

Com en els darrers anys, es va
fer l’ofrena floral al monument
anomenat ‘Superació’, dedicat als
esportistes paralímpics. 

Aquest emotiu acte, que va
quedant institucionalitzat, va reu-
nir representants de la UB, de la
Diputació i de les diferents federa-
cions esportives catalanes d’es-
ports per a persones amb disca-
pacitat, i va consistir en l’ofrena
floral i uns breus parlaments de
glosa del que suposa l’esport per
a la normalització de les persones
amb discapacitat i la seva integra-
ció plena en tots els aspectes de
la vida, així com la importància
del suport de les institucions.

L’acte va comptar amb la pre-
sència, entre d’altres, del coordi-
nador d’Esports de la Diputació de
Barcelona, Daniel Laga, el vicede-
gà de la facultat de Formació del
Professorat de la UB, Francesc
Buscà, i representants de les dife-
rents federacions esportives cata-
lanes d’esports per a discapaci-
tats, encapçalats pel president de
la de Federació Catalana d’Es-
ports per a Disminuïts Psíquics
(ACELL), Francesc Martínez de

Foix; el president de la Federació
Catalana d’Esports de Persones
amb Discapacitat Física, Josep Gi-
ménez; el president de la Federa-
ció Catalana d’Esports per a Cecs,
Manel Eiximeno; el president de la
Federació Esportiva de Sords de
Catalunya, Benet Muñoz; i el se-
cretari de la Federació Esportiva
Catalana de Paralítics Cerebrals,
Nicolau Municio.

JUDO

❖ La 2a gala de la Federació Catalana
de Judo i Disciplines Associades es va
celebrar el passat 24 de novembre a
l’Hotel Tryp Apolo de Barcelona. 

El president de la Federació Cata-
lana de Judo, Fermín Parra, va donar
la benvinguda i va agrair l’assistència
als 125 convidats de clubs i esportis-
tes de Catalunya, així com a les auto-
ritats presents: Santiago Siquier, re-
presentat territorial de l’Esport a
Barcelona, Marta Carranza, adjunta a
Gerència de l’Institut Barcelona Es-
ports, Eva Menor, alcaldessa de Ba-
día del Vallès, Cristina Alcàzar, regi-
dora d’Esports i Joventut de l’Ajunta-
ment d’Hospitalet, Roberto Malo,
conseller delegat d’Unifedesport, la
corredoria d’assegurances de la Unió
de Federacions Esportives de Cata-
lunya (UFEC), i Miriam Blasco, meda-
llista olímpica. Tots ells van procedir
posteriorment a fer el lliurament

La federació celebra la seva gala
de lliurament de guardons

AGENDA
ESPORTIVA

Ofrena de l’esport català en el
Dia del Discapacitat

dels guardons.
Després de l’entrega de diplomes i

reconeixements, va prendre la pa-
raula Santiago Siquier, que va felici-
tar a tots els premiats i va destacar
la bona gestió que està realitzant ac-
tualment la Junta Directiva de la fe-
deració. També es va fer esmena del
judo com a esport de referència de-
gut al nombre de medalles obtingu-
des, al nivell esportiu i la sèrie de va-
lors que aquest promou.

Miriam Blasco va agrair el recorda-
tori pel seu Trofeu al 20è aniversari
de la medalla d’or que va obtenir als
Jocs Olímpics de Barcelona’92. El mo-
ment més emotiu va produir-se en el
moment de l’entrega del 9è Dan a
Emilio Serna, antic president de la Fe-
deració Catalana de Judo i judoka his-
tòric. La UFEC també va rebre un re-
coneixement en aquesta gala pel su-
port en la difusió del judo.

El monument ‘Superació’ dedicat
als esportistes paralímpics.

Les autoritats presents a la gala de la Federació Catalana de Judo.
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