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ZONA UFEC PROGRAMACIÓ:

El canal de televisió Esport3 emetrà avui un nou programa de Zona UFEC. S’hi podran
veure els següents reportatges: el Campionat de Catalunya de vela lleugera i accessible,
el Campionat de Catalunya de remunta de pilota i el Centre de Tecnificació d’Esports
d’Hivern. Es pot consultar l’horari d’emissió al web d’Esport3 (www.esport3.cat).
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Velasco, primer al Concurs de dibuix esportiu

S

ebastián Velasco (Burgos), amb la seva obra
Partido de pelota, ha
estat el guanyador del
2n Concurs Internacional de dibuix esportiu, organitzat per la Unió de Federacions
Esportives de Catalunya (UFEC)
amb la col•laboració de la Fundació Catalana per a l’Esport.
Les mencions honorífiques han
estat per a Juana Céspedes amb
Burbujas i Manel Navarro amb
L’arribada. Paral•lelament, s’ha
celebrat el 4t Concurs Internacional d’humor gràfic esportiu.
El premi ha estat per a l’iranià
Mehdi Azizi, mentre que els
dos accèssits han estat per a
Vladimir Kazanevsky (Ucraïna) i
Pavel Constantin (Romania). Els
premiats van ser escollits dijous
passat a la seu de la UFEC per
un jurat format per David Moner,
president de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya,
Antonia Albaladejo, subdirectora general i directora de Co-
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250 nens participaran en el
Torneig BCN WP benjamí mixt
ELS MEMbrES DEL JurAt A LA SEu DE LA uFEC

municació de FIATC Assegurances,
Antoni Vila Casas, president de la
Fundació Vila Casas, Antoni Guiralt, del Saló Internacional del Còmic, Miquel Sambola, patró de la
Fundació Catalana per a l’Esport,
Quim Moreno, secretari de la Junta
Directiva de l’Associació de Publicacions Periòdiques en català, An-

toni Puig, vicepresident primer de
l’Associació Catalana de Premsa
Comarcal, Cristina Lossantos, artista, Jaume Capdevila, humorista
gràfic del diari Mundo Deportivo,
Ferran Espada, codirector de El
9 esportiu i Lluís Paluzie. Aquest
concurs té a FIATC Assegurances
com a patrocinador exclusiu. n

El CN Barcelona organitza el Torneig internacional BCNWP under
10 de waterpolo benjamí mixt,
que reunirà 24 equips d’Itàlia,
França, Espanya i Catalunya
amb uns 250 nens i nenes de
fins a 10 anys. Aquesta és una
iniciativa pionera en el seu àmbit, atès que no se celebra cap
cita internacional de waterpolo
d’aquestes característiques dedicada a la categoria benjamí. El
torneig neix l’any en què Barcelona acull els 15ns Campionats
del Món de Natació BCN 2013.

Els equips participants són els italians del Sportmanagement Verona,
Rari Nantes Camogli, Rari Nantes
Bogliasco i ASD Rari Nantes Arenzano; els francesos del Montpellier
A i B i Cercle des Nageurs Marselle
A i B; el Real Canoe de Madrid i els
catalans CN Atlètic Barceloneta,
CN Sabadell, CN Terrassa, CN Mataró, CN Sant Andreu, CE Mediterrani, CN Catalunya, CN Molins de
Rei, CN Poble Nou, CN Premià, CN
Rubí, Associació Esportiva Santa
Eulàlia, Unió Esportiva d’Horta i CN
Barcelona A i B.
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BOWLING TENPIN

Roser Tarragó torna a ser escollida
millor esportista mataronina

El Club Sweetrade de les Franqueses,
guardonat pel seu ascens a Divisió d’Honor

Mataró va acollir la 58a Nit de
l’Espor t, que va premiar les
waterpolistes Marta Bach i Roser
Tarragó com a millors esportistes
del 2012. Les mataronines van
guanyar l’argent als Jocs Olímpics de Londres, a més de ser
subcampiones amb el seu equip
de la Lliga Estatal Divisió d’Honor
femenina 2011-2012, primeres
en el preolímpic de Trieste (Itàlia)
i cinquenes en el Campionat
d’Europa Júnior a Chelyabinsk
1247-2010
FALDÓ
Sport
(Rússia). Tarragó
també
va ser
la

L’equip masculí del Sweetrade
Bowling Club les Franqueses va
ser guardonat a la 17a Nit de
l’Esport de Les Franqueses del
Vallès, pel seu ascens a Divisió
d’Honor. Patrick Guerre, president del club, va rebre el guardó
de mans de José Ramírez Alaya,
regidor d’Esports i president del
Patronat Municipal d’Esports.
Durant l’acte es van lliurar 73
distincions a persones i entitats
esportives locals que han destacat pel seus èxits i dedicació.

millor esportista del 2011. La festa
té com a objectiu reconèixer els esportistes i entitats que han obtingut
millors marques o que han contribuït a la promoció de la pràctica
de l’esport al llarg de l’any passat.
En aquesta edició es van repartir
71 premis. L’acte va ser presidit
per l’alcalde de Mataró, Joan Mora,
acompanyat del secretari general
de l’Esport, Ivan Tibau, del coordinador d’Esports de la Diputació de
Barcelona, Daniel Laga i del regidor
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