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XIV NIT DE L’ESPORT TARGARÍ
RELACIÓ DE PREMIATS I MÈRITS
TÀRREGA HOQUEI PATINS CLUB
LAIA PAGÈS LLOSES
AINA MINGUELL DALMAU
Les quals la temporada 2017/2018 han format part de l’equip Aleví del Tàrrega HPC i han
participat amb la selecció territorial de Lleida femenina FEM18 al Campionat de Catalunya de
Seleccions Territorials que és va disputar a Lloret de Mar el passat mes de maig

C.E. 100 X 100 FONDISTES
MARC ROSELLÓ MARTINEZ
Expresident , col·laborador, espònsor i esportista. Ja fa 25 anys que practica les curses de fons
aconseguint bones marques en proves de 10 km , 1/2 maratons i maratons, dintre la seva
categoria de veterans. És una persona molt activa dintre del Club, havent fet varies tasques.
C.E. AGILITY CIUTAT DE TÀRREGA
MONTSERRAT VALLS VITRIÀ AMB EL SEU GOS XIC.
Equip revelació. (Montse i Xic) Amb tant sols quatre anys en competició a la FEDERACIÓ
CATALANA D'AGIITY ha fet una gran i positiva temporada. Amb molt treball i motivació, ha quedat
tercera de Catalunya temporada 2017/2018 MÀXIMA DIVISIÓ “DIVISIÓ D’HONOR”.
CEACA TÀRREGA
JAUME ROVIRA BAELLA
Entrenador del juvenil del CEACA Tàrrega dins la secció d’handbol. El seu equip aquesta
temporada ha assolit l’accés a la final TOP 4 de Primera Catalana Juvenil Femenina. Per aquests
grans resultats el Club ha decidit la seva nominació.
AMMAR MAKHLOUF
Atleta del CEACA Tàrrega dins la secció d’atletisme, aquesta temporada ha quedat primer de la
categoria cadet del Circuit Lleidatà de cros.
C.E. ESCOLA DE FUTBOL
EQUIP PREBENJAMÍ A
Ha guanyat la lliga del grup 1 de la FCF. Amb 19 partits guanyats, 2 empatats i només una derrota,
a més a més ha sigut l'equip menys golejat amb 25 en contra i 102 gols a favor. Ambdues fites són
mèrit de tot l'equip.
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EQUIP JUVENIL B
També ha guanyat la lliga de la temporada 2017-18 del grup 8, pujant així de segona divisió a
primera. Han guanyat un total de 22 partits i n'han perdut 2 amb 110 gols a favor i només 14 en
contra.
CLUB DE BITLLES TÀRREGA
INDIVIDUAL: PERE REPES FERNANDEZ


Per la seva trajectòria de bitllaire i compromís amb el Club de Bitlles Tàrrega.

EQUIP: AUTO NAYOX SEAT TÀRREGA




Primer classificat del Grup B de la lliga de Bitlles de Lleida.
Millor anotació en un partit de la Lliga, 622 punts i 51 bitlles (incloent el G-A i G-B).
CAMPIO DE LA VII FINAL DE LA LIGA DE BITLLES DE LLEIDA.

CLUB ESPORTIU ALBA
SECCIÓ CICLISTA DEL CLUB ALBA
Pels resultats obtinguts al campionat de Catalunya de la Seu i també pel seu projecte ciclista on
estan apunt d'aconseguir la fita d'haver vorejat tota la part sud de la península ibèrica, durant
aquest any 2018 i 2019 esperen haver aconseguit el repte.
CLUB TENNIS TÀRREGA
RAMON JOVÉ MELENDRES
Per haver organitzat l’OPEN CIUTAT DE TÀRREGA els anys 2016-2017-2018 en el qual han
participat primeres raquetes nacionals i jugadors d'altres països de gran nivell.
CLUB DE PATINATGE ARTÍSTIC TÀRREGA
LES ENTRENADORES I LES PATINADORES DEL CLUB
Classificades per a la final de la territorial de Lleida de patinatge artístic i que han aconseguit ser el
club amb més podis obtinguts en el campionat d' iniciació de patinatge artístic de la província de
Lleida temporada 2018.
CLUB D’ESCACS TÀRREGA
JAUME PONSARNAU MARQUILLES
Per tota la seva trajectòria i dedicació al club durant tots aquests anys i que en siguin molts més.
CLUB DE FUTBOL SALA TÀRREGA
A L’EQUIP PREBENJAMÍ DEL CLUB
Els més petits han demostrat ser els més constants i els que més ganes i il·lusió hi ha posat durant
tota la temporada, malgrat la reduïda plantilla i les baixes que han patit.
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GYAS CLUB
AINA CERQUEDA SEGARRA
Entrenadora del Club, per la seva dedicació i entrega a les gimnastes. Ja fa uns quants anys que va
estar nominada com esportista en aquesta festa. Ara en una nova etapa, rep el premi com a
entrenadora. Felicitats Aina, i et desitgem molts d’èxits en el teu esport.
CLUB DE TIR AMB ARC URGELL
ARAM ALCOBÉ SERAROLS
Per l'esforç demostrat en el campionat de Catalunya de tir amb arc de sala 2017/2018, amb arc
recorbat olímpic, categoria cadet. quedant en segona posició.
U.E TÀRREGA
ELECTRO-TARR.
Aquest any la UE Tàrrega vol fer un reconeixement especial i significat al seu principal
patrocinador És tracta d´una empresa de la nostra ciutat que es dedica a la venda i distribució de
material elèctric, fundada al 1993. Volem agrair molt especialment el recolzament que dóna a la
nostra entitat any rere any, essent fonamental per l´esdevenir de l´entitat.
CLUB NATACIÓ SECCIÓ DE BASQUET
SÈNIOR MASCULÍ A
Ha acabat líder destacat del seu grup a 2a Catalana i ha aconseguit l'ascens directe a 1a Catalana.
Ha estat l'equip més regular de la categoria amb un rècord de 15 victòries consecutives. També ha
participat a la F4 del Campionat de Catalunya quedant en 3er lloc.
EQUIPS PREMINI FEMENÍ BLAU I MINI FEMENÍ BLAU

El Premini Fem. Blau va arribar a la F4 del Campionat Territorial de Lleida desprès de quedar
primer de la fase regular. En la semifinal va guanyar clarament al CB Lleida per 65-15 i la final a
l'Artesa per 63-24. El Mini Femení blau va arribar a la final del Campionat Territorial de Lleida
desprès de quedar en segon lloc a la fase regular. En una emocionant final va guanyar al Sedis Seu
d’Urgell per 43-42. Aquest equip també ha participat al Campionat de Catalunya Mini Femení
quedant en 8è lloc.
CLUB NATACIÓ SECCIÓ DE NATACIÓ
NOEMÍ MARSOL SISCART
La primera nedadora junior del club que aconsegueix una medalla als Campionats de Catalunya
Hivern de la categoria Júnior, bronze en els 1500 lliures. Ha estat seleccionada per la delegació
Lleidatana i va participar en el campionat de Catalunya per delegacions. La setmana passada es
penja un altra vegada el bronze en 1500 lliures.

Pavelló municipal d’esports  25300 Tàrrega  Tel. 973 312 935  www.tarrega.cat  esports@tarrega.cat

Ajuntament de

Tàrrega


Regidoria d’Esports

TONI GRAÑÓ FERNÁNDEZ I L’EQUIP ALEVÍ
Pels resultats als Campionats de Catalunya de la categoria Aleví d’hivern, aconseguint 1 medalla
d’or, 3 medalles de plata i 1 de bronze a la prova de relleus. Ha formar part de la selecció
Catalana als campionats d’Espanya per autonomies. Aquesta setmana al Campionat Estiu aleví ha
aconseguit dos ors i dos plates. A més ha format part de l’equip aleví del Club juntament amb Pol
Solsona Solé, Pol Sàlvia Bernaus i Jan Perelló Salvadó. acabant la fase regular com a 7è millor
equip Català de gairebé 90 clubs participants. Primer en la lliga provincial i primera medalla del
Club en una prova de relleus als Campionats de Catalunya.
ASSOCIACIÓ EXCURSIONISTA DE L’URGELL
A JOAN FRANQUESA GOMEZ i al seu equip de l’Associació Excursionista de l’Urgell, son les
persones que l’entitat ha decidit premiar i fer el reconeixement per la seva tasca, dedicació i
col·laboració en l’organització de les caminades del programa de la Regidoria d’Esports “1 PAS +“
2016, 2017 i 2018.
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