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La UFEC convoca el II
concurs de dibuix esportiu
i el IV d’humor gràfic
UFEC

UFEC

La Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), amb la
col·laboració de la Fundació Catalana per a l’Esport, convoca el II
Concurs internacional de dibuix esportiu que neix amb la intenció d’apropar l’esport a l’obra dels artistes,
i amb la voluntat de divulgar i fomentar 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 participar treballs inèdits o publicats en
qualsevol mitjà de comunicació,
durant el període de gener a desembre de 2012, i dotat amb un premi de 1.500 € i dos accèssits de 1.000
€. Aquest concurs té FIATC assegurances com a patrocinador exclusiu i compta amb la col·laboració de diferents entitats. Les obres
es poden presentar ﬁns al 31 de gener de 2013 a través de l’adreça web
www.ufec.cat/concurs. El jurat es-

va pòlissa col·lectiva
responsabilitat civil

DESPORT

tament de Cornellà del
formalitzat a través d’Uport, la corredoria d’asces de l’esport català, la
col·lectiva de Responsavil obligatòria que agruclubs i entitats de la vila.
entació es va oﬁcialitzar
t dia 1 de març amb la
ia de Miquel Poch, regiports, Guillem Tarradas,
’esport, Lluís Barba, reant territorial a Girona de

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 Català, de
l’Associació Catalana de Premsa
Comarcal i dels diaris SPORT, Mundo Deportivo i El 9. El veredicte es
farà públic al juny de 2013, en l’acte públic de lliurament dels premis.
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UFEC

 ACTIVITATS SUBAQUÀTIQUES
2A PROVA COPA CATALANA DE
FOTOSUB
08/04/2012. PLATJA D’ARO
ENTITATS EXCURSIONISTES
VIII 24 HORES PER CAP DE CREUS
07/04/2012. CAP DE CREUS
 GOLF
COPA INFANTIL DE PASQUA.
STABLEFORD
08/04/2012. COSTA BRAVA

derin, assegurant els condicionants particulars i generals de
cada una amb plenes garanties i
capitals, i actuant com a prenedor l’Ajuntament. La nova pòlis-
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