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feta per la progressió d’aquesta
modalitat. «Enguany hi participaran 660 patinadors vinguts d’arreu
de Catalunya. No només ens consolidem quantitativament, la qua-

ge, a la mateixa hora de la tarda,
competiran els grups quartets i els
grans. UFECtv oferirà properament
un reportatge d’aquest campionat
al seu web (www.ufec.tv).

Èxit de participació als concursos
internacionals de dibuix esportiu
UFEC

La Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), amb la
col·laboració de la Fundació Catalana per a l’Esport, va convocar el 2n
Concurs Internacional de dibuix
esportiu i el 4t Concurs d’humor
gràﬁc esportiu. El 31 de gener va ﬁnalitzar el termini de presentació
d’obres. En total se’n van presentar
111 al Concurs Internacional de
dibuix esportiu i 520 al d’humor gràﬁc, arribades de diversos indrets de

Catalunya, Espanya o del Món (com
Iran, Uruguai, Bulgària o Estats
Units). Aquests concursos tenen a
FIATC Assegurances com a patrocinador exclusiu i compten amb la
col·laboració de diferents entitats. A
ﬁnals de març es reunirà el jurat format 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 Interna-

cional del Còmic de Barcelona, de
l’Associació de Publicacions Periòdiques en Català, de l’Associació Catalana de Premsa Comarcal i dels
diaris SPORT, Mundo Deportivoi El
9. El concurs de dibuix esportiu està
dotat amb un premi de 3.000 € i
dues mencions honoríﬁques de
1.000 €, i el d’humor gràﬁc amb un
premi de 1.500 € i dos accèssits de
1.000 €. L’entrega dels premis es farà
al juny, així com una exposició al
Museu i Centre d’Estudis de l’Esport
Doctor Melcior Colet de Barcelona.
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Premi del Concurs d’humor gràfic
esportiu 2011, de Pavel
Constantin.

