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acull la Sebastián Velasco,
s Esports guanyador del segon
lunya
Concurs Internacional
de dibuix esportiu
UFEC

UFEC

’esport en estat pur en un eson hi haurà sessions de decions esportives. L’entrada
preu simbòlic d’un euro per
c.
esentació d’aquesta primede l’Esport Federat a Cataa comptar amb la presència
retari general de l’Esport,
bau; el president de la UFEC,
Moner, i el representant de Fis, Josep Maria Infantes.

eu del
emení que
spanyol
UFEC

il (2-1) en el Preolímpic fesputat a Barcelona el pasd’octubre i on Espanya va
en tercer lloc.

NDA

Els membres del jurat a la seu de la UFEC.
UFEC

Sebastián Velasco (Burgos), amb
la seva obra Partido de pelota, ha estat el guanyador del segon 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.
Aquest concurs està dotat amb
un premi de 3.000 € i dues mencions
honoríﬁques de 1.000, que han estat per a Juana Céspedes amb Burbujas (Barcelona) i Manel Navarro
amb L’arribada (Sant Cugat del Vallés).
Paral·lelament, es va celebrar el
quart Concurs Internacional d’humor gràﬁc esportiu. El premi, valorat en 1.500 €, ha estat per a l’iranià
Mehdi Azizi, mentre que els dos accèssits de 1.000 € cadascun han
estat per a l’ucraïnès Vladimir Kazanevsky i el romanès Pavel Constantin.

Els premiats van ser escollits el
passat 21 de març a la seu de la
UFEC per un jurat vinculat al món
de l’art i de l’esport format per David Moner, president de la Unió de
Federacions Esportives de Catalunya; Antonia Albaladejo, subdirectora general i directora de Comunicació 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; Antoni Puig, vicepresident primer de
l’Associació Catalana de Premsa
Comarcal; Cristina Lossantos, artista; Jaume Capdevila, humorista
gràﬁc del diari Mundo Deportivo;
Ferran Espada, codirector d’El 9
Esportiui Lluís Paluzie. Aquest concurs té a FIATC Assegurances com
a patrocinador exclusiu.

Fecha: 28/03/2013
Sección: ESPORTS
Páginas: 37

