
El Consell Esportiu del Tarragonès, 
amb l’objectiu de fer un reconeixement 
del treball i la dedicació a la promoció 
de l’esport en edat escolar i al foment 
de l’esport a la comarca que realitzen 
diàriament els municipis, els centres 
d’ensenyament, les entitats esportives 
del nostre àmbit, i tots els agents, 
entrenadors, professors i dirigents 
esportius, sense prioritzar la valoració 
dels resultats esportius i sí la feina 
que moltes vegades no gaudeix de 
la repercussió necessària i que, en 
canvi, fa possible el desenvolupament 
de l’esport de base al Tarragonès, 
convoca la setena convocatòria dels 
Premis Avriga Fvscvs, amb les bases 
que es detallen a continuació.

Així mateix, s’ofereix a tots els 
ajuntaments un fòrum perquè, fora 
del seu àmbit local, puguin dispensar 
també un reconeixement a aquelles 
persones i entitats que considerin que 
en són mereixedores.

Valors com el sacrifici, l’esportivitat, la 
capacitat organitzativa, la formació, 
la dedicació, la cohesió social, la 
integració, la igualtat i l’orientació 
pedagògica fonamenten la concessió 
d’aquests premis.

7a edició dels PREMIS “AVRIGA FVSCVS 2014”

C O N V O C A T Ò R I A

El Consell Esportiu del Tarragonès convoca els PREMIS AVRIGA FVSCVS 2014, 
amb les bases següents.

1r Els premis seran concedits en els apartats següents:

• 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. 

• Persona que hagi destacat per la seva trajectòria en el foment de l’esport 
escolar.

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

• Promoció de valors, d’actituds i d’hàbits saludables, pel foment de la inte-
gració, de la igualtat i/o de la cohesió social mitjançant l’esport.

• 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 adscri-
tes, en el foment de l’esport de base.

• Esportista veterà, per la seva trajectòria com a model de pràctica esportiva 
en edat adulta.

• 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.

• L’equip masculí en edat escolar, pertanyent a un centre escolar, AMPA o 
associació esportiva escolar, que hagi destacat pels seus mèrits esportius 
i la seva trajectòria i per haver projectat la imatge de la comarca fora del 
nostre àmbit.

• L’equip femení en edat escolar, pertanyent a un centre escolar, AMPA o 
associació esportiva escolar, que hagi destacat pels seus mèrits esportius 
i la seva trajectòria i per haver projectat la imatge de la comarca fora del 
nostre àmbit.

• L’equip masculí en edat escolar, pertanyent a un club o associació espor-
tiva, que hagi destacat pels seus mèrits esportius i la seva trajectòria i per 
haver projectat la imatge de la comarca fora del nostre àmbit.

• L’equip femení en edat escolar, pertanyent a un club o associació esportiva, 
que hagi destacat pels seus mèrits esportius i la seva trajectòria i per haver 
projectat la imatge de la comarca fora del nostre àmbit.

• 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.

• L’esportista femenina en edat escolar que hagi destacat pels seus mèrits 
esportius i la seva trajectòria i per haver projectat la imatge de la comarca 
fora del nostre àmbit.

2n En cadascuna de les categories convocades s’escollirà una única candidatura 
guanyadora d’entre totes les presentades. 

3r Les propostes dels candidats als premis podran ser presentades a iniciati-
va del Consell Esportiu del Tarragonès, del Consell Comarcal del Tarragonès, 
dels ajuntaments, de les escoles, de les associacions de mares i pares, de les 
associacions esportives i de qualsevol altra institució o entitat vinculada als 
programes desenvolupats pel Consell Esportiu i/o a l’esport de base en gene-
ral. 



 Les propostes han de presentar-se en l’imprès que es facilitarà a aquest efec-
te, en el qual s’han d’indicar els mèrits que reuneixen els candidats d’acord 
amb aquestes bases, acompanyades imprescindiblement de fotografies de 
la candidatura en format digital. També es recomanable acompanyar tota 
aquella documentació que es consideri necessària per reforçar les propostes.

 No es podran presentar candidatures que ja hagin gaudit del primer premi en 
alguna de les dues edicions immediatament anteriors.

 El termini de presentació de candidatures serà el 30 de juny de 2014.

4t El membres del jurat que concedirà els premis estarà format pels membres 
següents:

 - President: el president del Consell Esportiu del Tarragonès.
 - Vicepresident: el president del Consell Comarcal del Tarragonès, o el conse-

ller en qui delegui la representació.
 - Vocals: 

• Un vicepresident del Consell Esportiu del Tarragonès.
• L’alcalde de la localitat que sigui seu de la Festa de l’Esport, o el conseller 

en qui delegui la representació.
• Un representant del Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalun-

ya.
• Un representant d’una AMPA o d’una associació esportiva extraescolar.
• Un representant d’un centre escolar.
• Un representat d’una entitat esportiva o club.
• Una persona de reconegut prestigi dins del món esportiu comarcal.

 Els darrers quatre membres seran nomenats pel president del Consell Espor-
tiu del Tarragonès, a proposta de la Comissió Directiva. 

 Així mateix, el jurat disposarà d’un secretari, que serà el secretari de la Co-
missió Directiva, o un altre membre de la Comissió Directiva en qui delegui la 
representació, amb veu i sense vot, el qual aixecarà acta de les sessions. 

 Així mateix, el jurat estarà assistit tècnicament pel secretari tècnic, amb veu 
i sense vot.

 El president del jurat dirigirà les deliberacions i votacions que es produeixin.

 El jurat tindrà la facultat d’interpretar les bases segons la seva consideració, 
i haurà d’atorgar els premis d’acord amb els mèrits aportats per cadascuna 
de les candidatures. Es podran declarar deserts un o més premis convocats si 
així es creu convenient.

5è Es lliurarà diploma i trofeu al guanyador de cada categoria.

6è La festa del lliurament dels premis tindrà lloc el 3 d’octubre de 2014, al Casal 
Municipal de Torredembarra.

7è DISTINCIONS A PROPOSTA DELS AJUNTAMENTS DE LA COMARCA

 Paral·lelament a la convocatòria de premis, cada ajuntament de la comarca 
del Tarragonès podrà proposar una persona o una entitat que hagi destacat 
pel foment de l’esport en el seu àmbit local. 

 Aquestes distincions seran lliurades, en el si de la festa, per l’alcalde del mu-
nicipi corresponent, o pel regidor en qui delegui la representació.

8è El Consell Esportiu del Tarragonès, a banda dels premis esmentats i de les 
categories establertes anteriorment, es reserva la facultat d’atorgar les dis-
tincions i reconeixements a persones, institucions o entitats vinculades amb 
el món de l’esport que hagin aconseguit mèrits suficients per rebre el reco-
neixement públic per la seva tasca. 



 Entitat que presenta la candidatura

 Localitat

 Responsable

 Tel. contacte

C A T E G O R I A

Associació esportiva, club, federació, institució, escola i associació de mares i pares, per la seva tasca en 
el foment de la pràctica de l’esport escolar a la comarca. 
Persona que hagi destacat per la seva trajectòria en el foment de l’esport escolar.
Entitat o persona que hagi destacat per la seva dedicació en el foment de l’esport per a discapacitats.
Promoció de valors, d’actituds i d’hàbits saludables, pel foment de la integració, de la igualtat i/o de la 
cohesió social mitjançant l’esport.
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.
Esportista veterà, per la seva trajectòria com a model de pràctica esportiva en edat adulta.
Millor programa, esdeveniment o activitat esportiva d’edat escolar, iniciativa o incorporació de noves 
pràctiques esportives, o per l’augment significatiu de practicants en el seu àmbit.
L’equip masculí en edat escolar, pertanyent a un centre escolar, AMPA o associació esportiva escolar, 
que hagi destacat pels seus mèrits esportius i la seva trajectòria i per haver projectat la imatge de la 
comarca fora del nostre àmbit.
L’equip femení en edat escolar, pertanyent a un centre escolar, AMPA o associació esportiva escolar, 
que hagi destacat pels seus mèrits esportius i la seva trajectòria i per haver projectat la imatge de la 
comarca fora del nostre àmbit.
L’equip masculí en edat escolar, pertanyent a un club o associació esportiva, que hagi destacat pels seus 
mèrits esportius i la seva trajectòria i per haver projectat la imatge de la comarca fora del nostre àmbit.
L’equip femení en edat escolar, pertanyent a un club o associació esportiva, que hagi destacat pels seus 
mèrits esportius i la seva trajectòria i per haver projectat la imatge de la comarca fora del nostre àmbit.
L’esportista masculí en edat escolar que hagi destacat pels seus mèrits esportius i la seva trajectòria i 
per haver projectat la imatge de la comarca fora del nostre àmbit.
L’esportista femenina en edat escolar que hagi destacat pels seus mèrits esportius i la seva trajectòria i 
per haver projectat la imatge de la comarca fora del nostre àmbit.

NOMINAT (esport i entitat a la que pertany) 

RESUM MÈRITS

És imprescindible presentar una fotografia amb bona resolució en format digital 
del candidat o candidats de cadascuna de les categories. 

Data límit de presentació: 30 de juny de 2014.

Carrer de les Coques, 3 · 43003 Tarragona 
Tel. 977 24 94 84 · Fax 977 23 51 67 
info@cetarragones.cat

Full de presentació 
de candidatures


