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• Associació esportiva, club, federació, institució, empresa, escola o associació de mares i pares, Associació esportiva, club, federació, institució, empresa, escola o associació de mares i pares, pel su-
port a les activitats generades pel Consell Esportiu o per entitats i escoles adscrites, en el foment i/o la 
reactivació de l’esport de base i de l’activitat física dins la comarca: 

 GRUPO NOA’S GRUPO NOA’S 

• Persona Persona que hagi destacat per la seva trajectòria, en qualsevol dels seus vessants, i en el foment de 
l’esport en general, especialment, en el d’edat escolar: 

 JOSEP MARIA BRUGUÉS FALGUERAJOSEP MARIA BRUGUÉS FALGUERA

• Entitat, programa, esdeveniment, col·lectiu o persona Entitat, programa, esdeveniment, col·lectiu o persona que hagi destacat per la seva dedicació en el fo-
ment o per la pràctica de l’esport per a persones amb diversitat funcional: 

 ESTEFANIA GRANGÉ GÓMEZESTEFANIA GRANGÉ GÓMEZ

• Promoció de valors,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 i l’activitat física:  

 ASSOCIACIÓ “SIJOPUCTUTAMBÉ” - #EPILEP ASSOCIACIÓ “SIJOPUCTUTAMBÉ” - #EPILEP

• Esportista, persona vinculada al món esportiu o equip veterà,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: 

 QUATRE SCULL VETERÀ FEMENÍ DE REM. REIAL CLUB NÀUTIC DE TARRAGONAQUATRE SCULL VETERÀ FEMENÍ DE REM. REIAL CLUB NÀUTIC DE TARRAGONA

• Millor programa, esdeveniment, activitat esportiva, Millor programa, esdeveniment, activitat esportiva, iniciativa o incorporació de noves pràctiques espor-
tives; per l’augment significatiu de practicants o per facilitar la reactivació esportiva, especialment dins 
l’àmbit de l’esport en edat escolar o de l’esport per a tothom: 

 1r TRIATLÓ MARTÍ i FRANQUÈS. LUCÍA MAYOLAS MARTÍNEZ DE CARNERO1r TRIATLÓ MARTÍ i FRANQUÈS. LUCÍA MAYOLAS MARTÍNEZ DE CARNERO

• Mitjà de comunicació, periodista o espai informatiu, Mitjà de comunicació, periodista o espai informatiu, pel seu tractament i la seva implicació en la difusió 
de l’esport en general al Tarragonès, i especialment de l’esport de base o de cohesió social: 

 TARRAGONA RÀDIO. COBERTURA LLIGA GENUINE - NÀSTIC TARRAGONA RÀDIO. COBERTURA LLIGA GENUINE - NÀSTIC 

• L’equip masculí L’equip masculí en edat escolar, que hagi destacat pels seus mèrits esportius, per la seva trajectòria, pel 
seu model referencial i/o per la projecció de l’esport de la comarca fora del nostre àmbit: 

 EQUIP MINIBÀSQUET ALEVÍ MASCULÍ. SAGRAT COR – TGN BÀSQUETEQUIP MINIBÀSQUET ALEVÍ MASCULÍ. SAGRAT COR – TGN BÀSQUET

• L’equip femení L’equip femení en edat escolar, que hagi destacat pels seus mèrits esportius, per la seva trajectòria, pel 
seu model referencial i/o per la projecció de l’esport de la comarca fora del nostre àmbit: 

 EQUIP FEMENÍ VELA LLEUGERA. CLUB NÀUTIC SALOUEQUIP FEMENÍ VELA LLEUGERA. CLUB NÀUTIC SALOU

• L’esportista masculí L’esportista masculí en edat escolar, que hagi destacat pels seus mèrits esportius, per la seva trajec-
tòria, pel seu model referencial i/o per la projecció de l’esport de la comarca fora del nostre àmbit: 

 MARTÍ ROSELL DÍEZMARTÍ ROSELL DÍEZ

• L’esportista femenina L’esportista femenina en edat escolar, que hagi destacat pels seus mèrits esportius, per la seva trajec-
tòria, pel seu model referencial i/o per la projecció de l’esport de la comarca fora del nostre àmbit:  

 JÚLIA SUÁREZ PIZÀ JÚLIA SUÁREZ PIZÀ

• Premi Avriga Fvscvs Especial del Consell Esportiu del Tarragonès “Enric Rovira Veciana”,Premi Avriga Fvscvs Especial del Consell Esportiu del Tarragonès “Enric Rovira Veciana”,    a proposta de 
la Comissió Directiva, dirigida a persones, institucions, entitats, esdeveniments o programes, vinculats 
amb el món de l’esport comarcal, que hagin aconseguit mèrits especialment rellevants per rebre el reco-
neixement públic per la seva aportació o trajectòria: 

 CONXITA ESTEVE CABANESCONXITA ESTEVE CABANES

PREMIS “AURIGA FVSCVS”
DEL CONSELL ESPORTIU DEL TARRAGONÈS 2022

LLISTAT DE PREMIATS

BECA “AURIGA FVSCVS” 
DEL CONSELL ESPORTIU DEL TARRAGONÈS 2022

Modalitat II. A treballs de recerca o de síntesi, relacionats amb l’àmbit esportiu, realitzats durant el curs Modalitat II. A treballs de recerca o de síntesi, relacionats amb l’àmbit esportiu, realitzats durant el curs 
acadèmic 2021/22 per estudiantsacadèmic 2021/22 per estudiants matriculats en un centre d’ensenyament secundari de la comarca, que 
estiguin cursant ESO, Batxillerat o un Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS).

PRIMER PREMIPRIMER PREMI

“GAME, SERVE AND MATCH” “GAME, SERVE AND MATCH” Anàlisi tècnic i millora del primer servei en el tennis

Autor: ÁLVARO MUÑOZ PENALBAÁLVARO MUÑOZ PENALBA. (Institut Martí i Franquès, Tarragona).

•	 En reconeixement a la seva trajectòria i als seus mèrits esportius:En reconeixement a la seva trajectòria i als seus mèrits esportius:
 

 EQUIP JUVENIL – CENTRE D’ESPORTS CONSTANTÍEQUIP JUVENIL – CENTRE D’ESPORTS CONSTANTÍ                                               CONSTANTÍ

 HELENA BLANES MÁRQUEZHELENA BLANES MÁRQUEZ                                                                            CREIXELL

 ESTER CASAJUANA REYES ESTER CASAJUANA REYES                                                                         EL MORELL

 CESC OBIOL FOLCHCESC OBIOL FOLCH                                                                         ELS PALLARESOS

 JÚLIA SUÁREZ PIZÀJÚLIA SUÁREZ PIZÀ                                                                        LA RIERA DE GAIÀ

 EQUIP FEMENÍ CLUB ATLETISME TARRAGONAEQUIP FEMENÍ CLUB ATLETISME TARRAGONA                                                   TARRAGONA

    
• En reconeixement a la implicació en el foment de l’esport i dels seus valors al municipi:En reconeixement a la implicació en el foment de l’esport i dels seus valors al municipi:
 

 CLUB DE FUTBOL SALA EL CATLLAR ATLÈTIC CLUB DE FUTBOL SALA EL CATLLAR ATLÈTIC                                                      EL CATLLAR

 ÁNGEL DOMÍNGUEZ BONILLOÁNGEL DOMÍNGUEZ BONILLO                                                        PERAFORT i PUIGDELFÍ

 ASSOCIACIÓ FAMILIAR + 30ASSOCIACIÓ FAMILIAR + 30                                                       LA POBLA DE MAFUMET

 ANTONIO LÓPEZ POVEDANO ANTONIO LÓPEZ POVEDANO                                                                              SALOU

    
 
• En reconeixement a la implicació en el foment de l’esport al municipi en el seu 100 aniversari: En reconeixement a la implicació en el foment de l’esport al municipi en el seu 100 aniversari:
 

 UNIÓ DEPORTIVA TORREDEMBARRA (UDT)UNIÓ DEPORTIVA TORREDEMBARRA (UDT)                                               TORREDEMBARRA

DISTINCIONS A PROPOSTA 
DELS AJUNTAMENTS DE LA COMARCA


