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Oberta la participació
dels concursos de dibuix
esportiu internacionals
UFEC

UFEC

na bloc a
mentar
us beneficis

u de Catalunya. Aquests són UFEC
ella, UFEC Arenys de Mar, UFEC
arcelona, UFEC Sabadell, UFEC
alt, UFEC Sant Celoni i UFEC Sant
ilari. També s’oferirà informació
àctica sobre com gaudir de l’esport
e manera segura i sense preocuacions gràcies als productes en asgurances esportives que ofereix
nifedesport, la corredoria de l’esort català.
«El Bloc de la UFEC» neix per ser
na eina de comunicació interactiva
n l’usuari pugui accedir fàcilment
ota la informació i actualitat de la
FEC, els seus poliesportius i d’Ufedesport, a més de poder partipar en els continguts deixant un
mentari o compartint-los a les xars socials. Aquesta nova eina de
municació respon a la voluntat de
UFEC de seguir apostant per als
ntinguts multimèdia, com ja es fa
es de la televisió digital
UFEC

FEU COSTA BRAVA SUD. Dani Vila
s guanyadors del Trofeu Costa Brava
parelles, trofeu organitzat per
a Cala Canyelles. Vila i Soler van
unts, seguits d’Oscar López
s amb 10 peces i 12.480 punts, i de
cers amb 8 peces i 9.780 punts.

La Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), amb la
col·laboració de la Fundació Catalana per a l’Esport, va convocar,
fa uns mesos, el 2n Concurs internacional de dibuix esportiu.
Aquest concurs –dotat amb un
premi de 3.000 €, i dues mencions 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 dibuix, com a expressió singular de
l’esport. Paral·lelament, es va convocar també el 4t 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 €.
Aquests concursos tenen FIATC
assegurances com a patrocinador exclusiu i compta amb la
col·laboració de diferents entitats.
Les obres es poden presentar ﬁns
al proper dia 31 de gener de 2013
a través de l’adreça 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 durant el
mes de juny del 2013 i se celebrarà un acte públic de lliurament dels
premis que es convocarà oportunament. A més, es farà una exposició de les obres seleccionades,
així com l’edició d’un catàleg.

AGENDA
 AUTOMOBILISME
47 RAL·LI DE TERRA A VIDRERES
29/09/2012.
VIDRERES
GOLF
CAMPIONAT DE CATALUNYA
INDIVIDUAL 3A I 4A CATEGORIA
2012. STROKE PLAY
29-30/09/2012.
COSTA BRAVA
 HÍPICA
CONCURS DE SALT TERRITORIAL O*
30/09/2012.
FORNELLS DE LA SELVA

 PÀDEL
PROVINCIALS GIRONA
24-30/09/2012.
ROSES
TENNIS
VII OPEN TENNISPROSER ABSOLUT
15 a 30/09/2012.
CASTELLÓ D’EMPÚRIES
 VELA
III TROFEU NIEVES MAR. VELA
LLEUGERA. OPTIMIST
29-30/09/2012.
CN L’ESCALA
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