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UNIÓ DE FEDERACIONS ESPORTIVES DE CATALUNYA

UFEC

Èxit de participació en els concursos
internacionals de dibuix esportiu

Pavel Constantin

❖ 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
4rt Concurs d’humor gràfic esportiu.
El passat 31 de gener va finalitzar
el termini de presentació d’obres. En
total s’han presentat 111 obres al
Concurs Internacional de dibuix esportiu i 520 al d’humor gràfic. Les
obres han arribat de diversos indrets
de Catalunya, Espanya o de la resta
del Món, com Iran, Uruguai, Bulgària
o Estats Units.
Aquests concursos tenen a FIATC
assegurances com a patrocinador exclusiu i compta amb la col•laboració
de diferents entitats. A finals del proper mes de març es reunirà el jurat
format pel president de la UFEC, Da-

vid 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 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 €. El proper mes de juny es farà entrega dels premis, així com una
exposició al Museu i Centre d’Estudis
de l’Esport Doctor Melcior Colet de
Barcelona.

HOQUEI SOBRE PATINS

El Club Hoquei Caldes, campió de la copa Generalitat
❖ El Club Hoquei Caldes s’ha
proclamat campió de la Copa Generalitat després de vèncer en la
final el Mataró CH per 3-2.
La competició es va iniciar diumenge passat al matí amb les semifinals. En la primera, el CH Caldes es va imposar al GEIEG per 2-3
després que el temps reglamentari finalitzés amb empat a dos gols
i es decidís el finalista a la tanda
de faltes directes. En l'altra semifinal, l'equip local, el CH Mataró B

va vèncer a l'Alpicat per 5-2.
Els equips de Caldes i Mataró
van obtenir el passi per a la gran
final, on no hi va faltar cap dels
ingredients d’un bon partit d’hoquei: bon nivell tècnic i tàctic, joc
de transició i espectacle i emoció
fins al final. Quan tot semblava
decidit per als locals i a manca de
cinc segons de l’acabament de
l’encontre, el Caldes va igualar el
partit a dos gols. La pròrroga va
començar amb un 4-4 de faltes i

AGILITY

Reus, escenari de la 12a prova
del campionat de Catalunya
❖ Les instal·lacions del Club Agility Neo Reus van acollir, diumenge passat, la 12a prova del Campionat de Catalunya. Els guanyadors de les diferents categories
van ser David Casas amb Eiko
(Baix Llobregat) a iniciació, Jordi
Gómez amb Noah (CA Canic) a segona divisió mini y midi, Rubén
Lopera amb Ira (CA Marvi) a segona divisió estàndard, David Ferrer
amb Sira (CA Badalona) a divisió
d’honor mini y midi i Marc Rabadà
amb Rinoa (CEA Neo Reus) a divisió d’honor estàndard.

quan faltaven 2.30 minuts, l’equip del Vallès es va imposar
amb el definitiu 3-2.
A l’acte de cloenda, la presidenta de la Territorial de Barcelona, Yolanda Muro, i el president de la Territorial de Girona,
Benjamí Pons, de la Federació
Catalana de Patinatge, van fer
l’entrega de les copes i les medalles, acompanyats de l’alcalde de
Mataró, Joan Mora i el regidor
d’Esports, Pere Galbany.

El CH Caldes va derrotar el Mataró CH a la pròrroga.

ESQUÍ DE MUNTANYA

Destacada presència d’esportistes
catalans en els campionats del món
❖ La gran cita de l’esquí de muntanya d’aquesta temporada s’inicia avui
amb els Campionats del Món, que es
disputen fins el proper 15 de febrer
als Écrins (Alps francesos). Seran sis
dies de competició amb els millors
especialistes d’arreu del món.
Fins a 13 esportistes del total dels
16 seleccionats per la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME) són catalans. Una vegada més queda palès el potencial
de l’esquí de muntanya a Catalunya,
fruit del treball realitzat i l’experiència d’anys del Centre de Tecnificació
d’Esquí de Muntanya de Catalunya

Els catalans que prendran part en
aquests campionats són Anna Comet
(Unió Excta. Vic), Maria Fargues (CE
Pedala.cat), Kilian Jornet (Club Poliesportiu Puigcerdà SE), Mireia Miró
(UEC de Gràcia), Marc Pinsach (Colla
Excursionista Cassanenca), Marc Solà
(Ski Club Camprodon SE) i Marta Riba (Club d’Esquí la Pobla de Segur)
en categoria sènior; Nil Cardona (Ski
Club Camprodon SE), Marta Garcia
(Club Excursionista Calldetenes) i Genís Zapater (Ski Club Camprodon) en
promeses; Laura Balet (Unió Excursionista Sabadell) i Aleix Domènech
(Centre Excursionista Olot) en júnior i

