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La Unió de Federacions Esporti-
ves de Catalunya (UFEC), amb la
col·laboració de la Fundació Cata-
lana per a l’Esport, convoca el II
Concurs internacional de dibuix es-
portiu que neix amb la intenció d’a-
propar l’esport a l’obra dels artistes,
i amb la voluntat de divulgar i fo-
mentar el dibuix, com a expressió
singular de l’esport. Aquest concurs
està dotat amb un premi de 3.000
€, i dues mencions honorífiques de
1.000 €. També paral·lelament, es
convoca el IV Concurs d’humor
gràfic esportiu, en què poden par-
ticipar treballs inèdits o publicats en
qualsevol mitjà de comunicació,
durant el període de gener a de-
sembre de 2012, i dotat amb un pre-
mi de 1.500 € i dos accèssits de 1.000
€. Aquest concurs té FIATC asse-
gurances com a patrocinador ex-
clusiu i compta amb la col·labora-
ció de diferents entitats. Les obres
es poden presentar fins al 31 de ge-
ner 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 As-
segurances, un crític d’art, tres ar-
tistes de renom i representants de
la Fundació Privada Vila Casas,
del Saló Internacional del Còmic de
Barcelona, de l’Associació de Pu-
blicacions Periòdiques en Català, de
l’Associació Catalana de Premsa
Comarcal i dels diaris SPORT, Mun-
do Deportivo i El 9. El veredicte es
farà públic al juny de 2013, en l’ac-
te públic de lliurament dels premis.

La UFEC convoca el II
concurs de dibuix esportiu 
i el IV d’humor gràfic
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El Pavelló Municipal de Salt, a Gi-
rona, va acollir, el cap de setmana
passat, el Campionat de Catalunya
de clubs de gimnàstica artística
femenina, organitzat per la Fede-
ració Catalana de Gimnàstica amb
la col·laboració del Salt Gimnàstic
Club. El club amfitrió es va pro-
clamar campió en categoria abso-
luta, mentre que els equips A del
Club Gimnàstica Artística de l’Hos-
pitalet es van fer amb el títol aleví
i base. L’equip campió, format per
Carla Fernández, Paula Comas,
Laura Casassa, Teresa Jordà i Clàu-
dia Vila, va aconseguir la màxima
puntuació amb 134,850 punts, se-
guides del CGOsona, segon, i del
CE La Salle-Gràcia, tercer. El podi
de categoria aleví el va encapçalar
el CGA l’Hospitalet A, seguit en se-
gon lloc del Club Gimnàstic Oso-
na, i en tercera posició pel Club de
Gimnàstica Egiba. 

La màxima participació de clubs
va ser en la categoria de base, on el
CGA L’Hospitalet A va aconseguir

el primer lloc, seguit  del Salt GC A,
segon i del CG Esplugues-Les Mo-
reres en el tercer esglaó del podi. La
gran participació en aquesta cate-
goria augura un bon futur perquè
és el planter d’on es nodreix el pas
a la tecnificació i a l’alt nivell. 

La competició va comptar amb
l’assistència de l’alcalde de Salt i
president de la Diputació de Giro-
na, Jaume Torramadé, el repre-

sentant territorial de la Secretaria
General de l’Esport, Josep Pujols,
el representant territorial de la
Unió de Federacions Esportives
de Catalunya, Lluís Barba, la re-
presentant territorial de la Fede-
ració Catalana de Gimnàstica, Sò-
nia Collell, el president del Salt
GC, Rafael Cusí, i la regidora de l’À-
rea d’Atenció a les Persones, Fany
Carabellido. 

El Salt Gimnàstic Club, campió de
Catalunya en categoria absoluta

GIMNÀSTICA ARTÍSTICA
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L’Esteve-Girona Costa Brava-
Metropolitan, equip femení del
Club Ciclista Montgrí, va compe-
tir, el passat 24 i 25 de març, al Tro-
feu Euskaldun, a Zalla i Balmase-
da (Bilbao), on va tenir una gran
actuació. A Zalla, Rosy Titos va
aconseguir la sisena posició, men-
tre que Cristina Navarro va ser
onzena i Mayalen Noriega, dotze-
na. Per equips, van finalitzar en la
segona posició. 

Diumenge a Balmaseda, Titos
va ser tercera amb una escapada
de tres corredores, entre les quals
hi havia Anna Ramirez, del Ouri-
bike de Portugal, i la francesa Emi-
li Blanquefort, del Lointek. Na-
varro va finalitzar en la desena pla-

ça i Noriega en l’onzena, mentre
que per equips van repetir la se-
gona posició. 

La resta de corredores de l’equip
van ser Maria Casanova, Anna
Planas, Violeta Sanchez, Maria
Borrego, Celia Mendez i Eva Jaco-
met, totes elles acompanyades
pel seu director d’equip, David
Payet. 

Gran actuació de l’Esteve-
Girona Costa Brava
Metropolitan a l’Euskaldun
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CICLISME L’Ajuntament de Cornellà del

Terri, ha formalitzat a través d’U-
nifedesport, la corredoria d’as-
segurances de l’esport català, la
pòlissa col·lectiva de Responsa-
bilitat Civil obligatòria que agru-
pa a 10 clubs i entitats de la vila.
La presentació es va oficialitzar
el passat dia 1 de març amb la
presència de Miquel Poch, regi-
dor d’Esports, Guillem Tarradas,
tècnic d’esport, Lluís Barba, re-
presentant territorial a Girona de
la Unió de Federacions Esporti-
ves de Catalunya, així com dels
representants de clubs i entitats
assegurades. Aquesta innova-
dora proposta ofereix la possibi-
litat d’agrupar, en una sola pò-
lissa, totes les entitats esportives,
socials i culturals que es consi-

derin,  assegurant  els condicio-
nants particulars i generals de
cada una amb plenes garanties i
capitals, i actuant com a prene-
dor l’Ajuntament. La nova pòlis-
sa aconsegueix simplificar la tra-
mitació i mantenir  actualitzades
les cobertures, d’acord a les re-
gulacions obligatòries, així com
també un estalvi notable de cost.
Per a més informació, truquin al
telèfon 93 487 45 75 o enviïn un
correu a: unifedesport@ufec.cat.

Nova pòlissa col·lectiva
de responsabilitat civil
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