
La Unió de Federacions Esporti-
ves de Catalunya (UFEC), amb la
col·laboració de la Fundació Cata-
lana per a l’Esport, va convocar el 2n
Concurs internacional de dibuix
esportiu. Aquest con-
curs, dotat amb un pre-
mi de 3.000 € i dues men-
cions honorífiques de
1.000 €, va néixer amb la
intenció d’apropar l’es-
port a l’obra dels artistes,
així com per divulgar i fo-
mentar el dibuix com a
expressió singular de l’es-
port.  Paral·lelament, es
va convocar el 4t Con-
curs d’humor gràfic es-
portiu, en què poden
participar treballs inèdits
o publicats en qualse-
vol mitjà de comunicació
entre gener i desembre
de 2012, i dotat amb un
premi de 1.500 € i dos ac-
cèssits de 1.000 €.
Aquests concursos tenen FIATC
assegurances com a patrocinador
exclusiu i compta amb la col·labo-
ració de diferents entitats. Les obres
es poden presentar fins al dia 31 de
gener al web www.ufec.cat/con-

curs. 
El jurat estarà presi-

dit pel president de la
UFEC, David Moner,
un patró de la Funda-
ció Privada Catalana
per l’Esport, un mem-
bre de FIATC Assegu-
rances, un crític d’art,
tres artistes de renom
i representants de la
Fundació Privada Vila
Casas, del Saló Inter-
nacional del Còmic de
Barcelona, de l’Asso-
ciació de Publicacions
Periòdiques en Català,
de l’Associació Catala-
na de Premsa Comar-
cal i dels diaris SPORT,

Mundo Deportivo i El 9. El veredic-
te es farà públic el juny de 2013 i se
celebrarà un acte de lliurament
dels premis. A més, es farà una ex-
posició de les obres seleccionades,
així com l’edició d’un catàleg. 
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Les instal·lacions del Tennis Lla-
franc van acollir, dissabte passat, la
diada del pàdel gironí 2012. Al llarg
del dia es van disputar les semifinals
i la gran final del màster. En cate-
goria masculina els guanyadors
van ser Sergi Curto i Albert Faxedas,
que es van imposar a Adrià Díaz i
Sergi Torrent per 6/4 i 7/5. Pel que
fa a la categoria femenina, Ariadna
Berdala i Laura Noguerol van der-
rotar Sandra Guitart i Clara de Pa-
blo per 6/3 i 7/5. Durant la tarda
també es va celebrar una reunió
amb la presència de 14 clubs giro-
nins, el president de la Federació Ca-
talana de Pàdel (FCP), Pere Her-
nández,  el seu director esportiu, Ja-
vier Casadesus, i el delegat de la fe-

deració a Girona, Raimon Nadal.  Fi-
nalment va tenir lloc un sopar
cloenda de la temporada, on es
van entregar els trofeus del màster,
el veterans +35, el mixt gironí i la Lli-
ga Catalana de clubs. També es va
fer entrega d’una placa en agraïment
al Club Tennis Llafranc per la col·la-
boració en tots els actes i una placa
en reconeixement a Gerard Com-
pany, jugador professional gironí
que va aconseguir el Campionat Es-
tatal de seleccions autonòmiques
amb la Selecció Catalana.  En l’ac-
te també van ser-hi presents el pre-
sident del CT Llafranc, Carles Gal-
ceran, el representat territorial a
Girona de la Unió de Federacions
Esportives de Catalunya (UFEC),
Lluís Barba, i el tresorer de la FCP,
Miquel Carbó.

Sergi Curto-Albert
Faxedas i Ariadna
Berdala-Laura Noguerol
s’imposen al Màster
PÀDEL
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El Termcat ha publicat un  dic-
cionari en línia que recull uns 700
termes corresponents als cinc es-
ports aquàtics actuals de compe-
tició: natació, natació sincronit-
zada, salts, waterpolo i natació en
aigües obertes. La Unió de Fede-
racions Esportives de Catalunya
(UFEC) ha col·laborat en l’elabo-
ració d’aquest diccionari.

Així, es presenten les denomi-
nacions i la definició en català i els
equivalents en castellà, francès i
anglès de termes com estrep de
sortida, rellevista (natació); garsa,
albatros, dofí, coet amb espagat, ti-
rabuixó (natació sincronitzada);
entrada passada, reacció del tram-
polí, tirabuixó (salts); a boca de
canó, llançament suec, orellera
(waterpolo) o plataforma d’avi-

tuallament, embarcació d’escorta,
marató de natació i viratge (aigü-
es obertes). L’objectiu d’aquesta
obra, elaborada amb motiu del
proper Campionat del Món de
Natació, que se celebrarà a Barce-
lona el proper estiu del 2013, és
apropar la terminologia d’aques-
ta disciplina a tots els esportistes i
aficionats, i també a tot l’equip de
traductors, voluntaris i al conjunt
de periodistes que hauran d’in-
formar sobre aquesta fita en l’es-
fera esportiva internacional. Per
elaborar-la s’ha partit del Diccio-
nari de natació de l’any 1991, pu-
blicat en ocasió dels Jocs Olímpics
de Barcelona, amb les actualitza-
cions del Diccionari General de
l’Esport de l’any 2010. Es pot con-
sultar aquest diccionari al web:
www.termcat.cat/ca/Dicciona-
ris_En_Linia/155.

La UFEC col·labora amb el
diccionari d’esports aquàtics
en línia del Termcat
ESPORT I LLENGUA

Les instal·lacions del Club Agi-
lity Girona van acollir, el passat 25
de novembre, una prova puntua-
ble per al Campionat de Catalunya. 
En el grup d’iniciació, el primer
classificat va ser Josep Maria Bar-
berà amb Menphis (CEA Neo
Reus), seguit d’Aurembiaix Au-
bach amb Xop (CA Cornellà), i de
Javier Fuentes amb Bonnie (CA
Ciutat Comtal). 

Pel que fa a la segona divisió, en
categoria mini i midi, la guanya-
dora de la prova va ser Núria Alon-
so amb Dau (CA Ciutat Comtal),
amb David Flix amb Nala (CA
Santa Quiteria) en la segona posi-
ció i Oscar Bravo amb Spyro (CA
Cornellà) en la tercera. En cate-
goria estàndard es va imposar
Francisco Pérez amb Gastón (CA
Marvi-La Roca), mentre que Xavier
Lopez amb Gypsy (CA Santa Qui-
tèria) i Rubén Lopera amb Ira (CA
Marvi-La Roca) van completar el
podi amb la segona i la tercera po-
sició, respectivament. 

Finalment, en divisió d’honor
categoria mini i midi els tres pri-
mers classificats van ser David
Ferrer amb Sira (CA Badalona),
Cristina Garcia amb Boira (CA
Cornellà) i Enric Lleixa amb Doña
Matilde (CA Badalona); mentre
que en categoria estàndard el pri-
mer va ser Eduard Giralt amb
Mambo (CA Maresme), que va
finalitzar per davant de Marc Ra-
badà amb Rinoa (CEA Neo Reus),
segon, i de Francisco Pérez amb
Bely (CA Marvi-La Roca), tercer.  
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Girona va ser l’escenari d’una
nova prova d’agility.

El Club Agility
Girona celebra
una prova del
Campionat 
de Catalunya

Últims dies per
participar als
concursos de
dibuix esportiu
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