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Sebastián Velasco (Burgos), amb
la seva obra Partido de pelota, ha es-
tat el guanyador del segon Concurs
Internacional de dibuix esportiu, or-
ganitzat per la Unió de Federa-
cions Esportives de Catalunya
(UFEC) amb la col·laboració de la
Fundació Catalana per a l’Esport. 

Aquest concurs està dotat amb
un premi de 3.000 € i dues mencions
honorífiques de 1.000, que han es-
tat per a Juana Céspedes amb Bur-
bujas (Barcelona) i Manel Navarro
amb L’arribada (Sant Cugat del Va-
llés).  

Paral·lelament, es va celebrar el
quart Concurs Internacional d’hu-
mor gràfic esportiu. El premi, valo-
rat en 1.500 €, ha estat per a l’iranià
Mehdi Azizi, mentre que els dos ac-
cèssits de 1.000 € cadascun han
estat per a l’ucraïnès Vladimir Ka-
zanevsky i el romanès Pavel Cons-
tantin.

Els premiats van ser escollits el
passat 21 de març a la seu de la
UFEC per un jurat vinculat al món
de l’art i de l’esport format per Da-
vid Moner, president de la Unió de
Federacions Esportives de Catalu-
nya; Antonia Albaladejo, subdirec-
tora general i directora de Comu-
nicació de FIATC Assegurances;
Antoni Vila Casas, president de la
Fundació Vila Casas; Antoni Guiralt,
del Saló Internacional del Còmic;
Miquel Sambola, patró de la Fun-
dació Catalana per a l’Esport; Quim
Moreno, secretari de la Junta Di-
rectiva de l’Associació de Publica-
cions Periòdiques en català; Anto-
ni Puig, vicepresident primer de
l’Associació Catalana de Premsa
Comarcal; Cristina Lossantos, ar-
tista; Jaume Capdevila, humorista
gràfic del diari Mundo Deportivo;
Ferran Espada, codirector d’El 9
Esportiu i Lluís Paluzie. Aquest con-
curs té a FIATC Assegurances com
a patrocinador exclusiu.

Sebastián Velasco,
guanyador del segon
Concurs Internacional
de dibuix esportiu
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El Museu i Centre d’Estudis de
l’Esport Doctor Melcior Colet de
Barcelona va acollir, el passat 21 de
març, la presentació de la primera
edició de la Fira dels Esports Fede-
rats a Catalunya.

La Fira de l’Esport Federat, pro-
moguda per Firasports i amb l’es-
treta col·laboració de la Unió de Fe-
deracions Esportives de Catalunya
(UFEC), tindrà lloc el cap de set-
mana del 5 al 7 de abril al Canal
Olímpic de Catalunya, a Castellde-
fels. 

Serà una cita esportiva innova-
dora i revolucionària: per primera
vegada en la història de Catalunya
s’ajuntaran quasi totes les federa-
cions esportives catalanes – més de
quaranta – per promoure la pràcti-
ca de l’esport federat. Un cap de set-

mana d’esport en estat pur en un es-
pai únic on hi haurà sessions de de-
mostracions esportives. L’entrada
tindrà el preu simbòlic d’un euro per
al públic.

La presentació d’aquesta prime-
ra Fira de l’Esport Federat a Cata-
lunya va comptar amb la presència
del secretari general de l’Esport,
Ivan Tibau; el president de la UFEC,
David Moner, i el representant de Fi-
rasports, Josep Maria Infantes.

El Canal Olímpic acull la
primera Fira dels Esports
Federats a Catalunya
ESPORT FEDERAT
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Miki Gómez es va proclamar, el
cap de setmana passat, campió ab-
solut de la 5a Empordà Sailing Mee-
ting–Open l’Escala Accessible, im-
posant-se a la categoria open i al
Campionat de Catalunya de vela
adaptada.  Com a campió català va
compartir podi amb dues tripula-
cions de Raquero, la formada per J.
Miguel Jiménez, Nil Albert i Carme
Querol i la formada per Joan Tomas,
Quim Pelegrí i Xavier Figueras. Pel
que fa a la modalitat  open, van
completar el medaller  els nave-
gants de RS Feva Gemma Ferrés i
Isaac Vila (CN Estartit) i l’equip de
Làser 2000  de  l’Escala  Michael
Brodkorb i Assumpta Vizcaino. Fer-
rés i Vila, a més, van ser els vence-
dors de la Copa Catalana RS Feva,
categoria en la que les tripulacions
de l’Escala d’Ahmed Balla i Isma, i
d’Alex i Fèlix Adrian van finalitzar se-
gona i tercera respectivament.

Entre els Optimist, que compe-
tien en una prova d’ascens, Victoria
Ivaylova (CV Blanes) s’enduïa
l’or.  Darrere seu, els locals  Oriol
Piña i Pau Batlle es feien amb la se-
gona i la tercera plaça de la catego-
ria A. Piña també es classificava se-
gon de la general, per davant de Nil
Subirats  (CV Palamós),  guanya-
dor  de la  seva modalitat  seguit
de Martina Casañé i Miquel Pérez
(CV Blanes). El podi de la B es va re-
partir entre tres navegants del CV
Palamós, Xavier Pallí, Alex Collins i
Pere Pericot. Aquesta prova també
va ser puntuable per al Circuit Ca-
talà de làser màster.  Enric Amat
(GEN Roses) va encapçalar la flo-
ta de làser radial, cedint el segon i
el tercer lloc a Miguel Álvarez (CV
Calella) i a Dani Ruiz (CN Port d’A-
ro), club que es va adjudicar l’or de
làser estàndard de la mà de José Luis
Doreste, que va compartir podi
amb Miquel Noguer (CN Masnou)
i Antoni Roig (CV Calella).

Entre els Europe, la primera po-
sició va ser per a Óscar Pijoan (CN
L’Estartit), seguit de Víctor Morato
(CN Port d’Aro), segon, i d’Oriol Vila,
tercer. 

Miki Gómez
s’endú l’Empordà
Sailing Meeting–
Open l’Escala
Accessible
VELA

Els membres del jurat a la seu de la UFEC.
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Puigcerdà ja està a punt per
acollir el primer Campionat del
Món femení d’hoquei gel de la his-
tòria a l’Estat espanyol. Serà des del
proper dilluns fins diumenge. 

Aquest campionat, correspo-
nent al grup B de Divisió II, se ce-
lebrarà en format de lligueta de
cinc jornades entre les seleccions
de Croàcia, Espanya, Corea del
Sud, Islàndia, Bèlgica i Sud-Àfrica. 

La selecció espanyola és una de
les favorites per aconseguir l’or i
l’ascens de grup, després d’haver
sumat dos argents en les seves
dues primeres participacions en
aquesta competició el 2011 i 2012. 

Entre els seus rivals destaca la
selecció de Croàcia, que tot i
comptar amb un millor rànquing
internacional que les espanyoles,
ja van patir una derrota davant les
esportistes dirigides per Karlos

Gordovil (2-1) en el Preolímpic fe-
mení disputat a Barcelona el pas-
sat mes d’octubre i on Espanya va
acabar en tercer lloc. 

Puigcerdà és la seu del
primer Mundial femení que
es juga a l’Estat espanyol 
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