
Organitza:

7 octubre 2016
Teatre-auditori del Centre Cultural del Morell

Amb el suport de:

IX edició



RELACIÓ DE PREMIS AVRIGA FVSCVS 2016
• Associació esportiva, club, federació, institució, escola i associació de ma-

res i pares, per la seva tasca en el foment de la pràctica de l’esport escolar a 
la comarca: CLUB ATLETISME VILA-SECA.

• Persona que hagi destacat per la seva trajectòria en el foment de l’esport en 
general i, especialment, en el d’edat escolar: JOSEP OLIVA OLIVA.

• Entitat o persona que hagi destacat per la seva dedicació en el foment o en la 
pràctica de l’esport per a  discapacitats: BEGOÑA CABAÑES BARRENETXEA.

• Promoció de valors, del joc net, d’actituds i d’hàbits saludables, pel foment de 
la integració, de la igualtat i/o de la cohesió social mitjançant l’esport: ANDRÉS 
RAMOS URETA i “CORRE AMB UN AMIC” – CURSA 1r MAIG D’ALTAFULLA.

• Escola, entitat o empresa, per la seva col·laboració, patrocini i/o suport en les 
activitats generades pel Consell Esportiu o per entitats i escoles adscrites, en el 
foment de l’esport de base: CLUB GIMNÀSTICA RÍTMICA COSTA DAURADA.

• Esportista, persona vinculada al món esportiu o equip veterà, per la seva 
trajectòria com a model o pel foment  de la pràctica esportiva en edat adulta: 
YOLANDA PUEYO CIPRÉS.

• Millor programa, esdeveniment o activitat esportiva d’edat escolar, inicia-
tiva o incorporació de noves pràctiques esportives, o per l’augment signifi-
catiu de practicants en el seu àmbit: TORNEIG INTERNACIONAL TGN BÀS-
QUET - CAMBRILS.

• Persona, escola o entitat que hagi implementat millor el Projecte Educatiu 
dels JJM Tarragona 2017, dins l’àmbit de la nostra comarca: COL·LEGI TURÓ 
i INSTITUT DE CONSTANTÍ.

• Estudiant de Primària o Secundària, a proposta del seu centre escolar, en re-
coneixement del seu rendiment i esforç, per l’actitud constructiva i activa, per 
la voluntat de superació o per afavorir la bona convivència entre els alumnes, 
dins l’àmbit de les classes d’Educació Física: ISMAEL LANCHARRO JURADO.

• L’equip masculí en edat escolar, pertanyent a un centre escolar, AMPA o as-
sociació esportiva escolar, que hagi destacat pel seus mèrits esportius i la seva 
trajectòria i per la projecció de la imatge de la comarca fora del nostre àmbit: 
EQUIP BENJAMÍ DE TENNIS DE TAULA – AMPA CÈSAR AUGUST.

• L’equip femení en edat escolar, pertanyent a un centre escolar, AMPA o asso-
ciació esportiva escolar, que hagi destacat pel seus mèrits esportius i la seva 
trajectòria i per la projecció de la imatge de la comarca fora del nostre àmbit: 
EQUIPS CADET I JUVENIL DE VOLEIBOL – AEE ESCOLA ELISABETH SALOU.

• L’equip masculí en edat escolar, pertanyent a un club o associació esporti-
va, que hagi destacat pel seus mèrits esportius i la seva trajectòria i per la 
projecció de la imatge de la comarca fora del nostre àmbit: EQUIP INFANTIL 
DE NATACIÓ - CLUB NATACIÓ TÀRRACO.

• L’equip femení en edat escolar, pertanyent a un club o associació esporti-
va, que hagi destacat pel seus mèrits esportius i la seva trajectòria i per la 
projecció de la imatge de la comarca fora del nostre àmbit: EQUIP ALEVÍ DE 
PÀDEL - REIAL CLUB NÀUTIC DE TARRAGONA.

• L’esportista masculí en edat escolar que hagi destacat pels seus mèrits es-
portius i la seva trajectòria i per haver projectat la imatge de la comarca fora 
del nostre àmbit: ÀLVARO GIMENO RUBIO.

• L’esportista femenina en edat escolar que hagin destacat pel seus mèrits 
esportius i la seva trajectòria i per haver projectat la imatge de la comarca 
fora del nostre àmbit: LAURA CENTELLA MADORRAN.

DISTINCIONS ESPECIALS A PROPOSTA DEL CONSELL ESPORTIU DEL TARRAGONÈS
• EQUIP CADET MASCULÍ DEL TARRAGONA PÀDEL INDOOR
• EQUIP JÚNIOR DE L’ASSOCIACIÓ DE BÀSQUET TARRAGONA
• GUILLEM SEGÚ GIRÓ
• GERARD DESCARREGA PUIGDEVALL
• FUENSANTA MARTÍNEZ VILLAR
• TARRAGONA RÀDIO
• AJUNTAMENT DEL MORELL

DISTINCIONS A PROPOSTA DELS AJUNTAMENTS DE LA COMARCA
• ESCOLA DE FUTBOL BASE DE LA RIERA DE GAIÀ               La Riera de Gaià
• TAEKWONDO – AMPA ESCOLA JOSEP NIN                                        Salomó
• CLUB FUTBOL SALA EL CATLLAR ATLÈTIC                                        El Catllar
• CLUB PATÍ DE RODA DE BERÀ                                                    Roda de Berà
• VÍCTOR GONZÁLEZ MARTÍNEZ                                                   Els Pallaresos
• ANDREA CORRAL VIDAL                                                                     Constantí
• ALBERTO BENITO CORREA                                                                 Altafulla
• ALICIA VILLEGAS MARTÍN                                                                Tarragona
• ANDREU RUFÀ MARCH                                                                         Perafort
• HELDER MOYA i JARDIM                                               La Pobla de Mafumet
• ROSA MARI SÁNCHEZ PÉREZ                                                              El Morell

BECA “AURIGA FVSCVS” TARRAGONÈS 2016
Modalitat de Treballs de recerca o de síntesi realitzats durant el curs acadè-
mic 2015/16 per estudiants matriculats en un centre d’ensenyament secun-
dari de la comarca 

PRIMER PREMI
“NANOSENSORS I LA SEVA APLICACIÓ A L’ESPORT”
Autor: LUIS SANZ FIGUERAS (Institut Martí i Franqués, Tarragona) 

En reconeixement a la qualitat, a l’interès i a la utilitat del treball:
“COMPLEMENTS ALIMENTOSOS EN L’ESPORT”
Autora: ANDREA LÓPEZ URBANO (Institut Tarragona) 

“PREPARACIÓ MENTAL DEL PORTER D’HOQUEI PATINS”
Autor: DANIEL TORRELL DEL POZO (Col·legi Turó) 


