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UFEC

Últimes setmanes per participar
als concursos internacionals
de dibuix esportiu

gran festa
ció

rcuit de Calafat

ALBERT RIUDEUBÀS

ment, a supersport i stock
la victòria va ser per a Maegarra, en un ajustat final
sep Agustí Roig, mentre
jandro Martínez era tercer
extrem i es feia amb el títol
unt d’avantatge sobre Segapersport, amb el títol decidit
de Miquel Crous, que no va
esent a Calafat, el triomf va
a Alexander Mateos. O

Ciutat de Mataró

eu company de club Pol
Guillen, que s’havia impoat en les dues últimes
edicions es va retirar en
el tram final de la cursa.
En categoria femenina
Hasna Bahom, amb 1 h
19 min 7 s, va revalidar el
ítol al quedar davant de la
marxadora Maria Vasco,
a poder rebaixar el rècord

La Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), amb
la col•laboració de la Fundació
Catalana per a l’Esport, va convocar el 2on 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 el
4t Concurs d’humor gràfic esportiu, en què poden participar treballs inèdits o publicats en qualsevol
mitjà de comunicació entre gener i
desembre de 2012, i dotat amb un
premi de 1.500 € i dos accèssits
de 1.000 €.
Aquests concursos tenen a FIATC assegurances com
a patrocinador exclusiu i compta amb la col•laboració 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 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 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’edició d’un catàleg.

BEISBOL

El CB Barcelona aleví es
proclama campió de la
Copa Catalunya 2012
El CB Barcelona aleví es va
proclamar campió de la Copa
Catalunya desprès de vèncer, el
passat 24 de novembre, el Vi-
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