
Els finalistes als premis
>  Un total de 73 candidatures opten als 14 guardons que es lliuraran el 6 de març 

Redacció 

Un total de 73 finalistes aspiren als 
14 guardons que es lliuraran el dia 
6 de març a la gala de l’Esportista 
2019, certamen organitzat per 
l’Ajuntament de Terrassa i Diari de 
Terrassa. Esportistes, entitats, 
equips, tècnics i empreses patroci-
nadores seran distingides en una 
nova edició de la festa de l’esport 
local. L’acte tindrà lloc al Teatre 
Principal. El jurat d’enguany està 
format per Anna Cos, Marta Prat, 
Esther Termens, Óscar Pericas, Joan 
Gutiérrez, Jordi Guillem i Josep Ca-
dalso. 

Deu esportistes locals, de primer 
nivell internacional, aspiren al gran 
premi de la jornada destinat a l’es-
portista de l’any. El hockey domina 
enguany en nombre de nominats, 
amb tres representants d’aquest es-
port després d’un gran any, tant en 
clau de clubs com de seleccions. El 
porter del Club Egara Quico Cortés 
va ser un dels protagonistes del tí-
tol de Lliga de l’entitat del Pla del 
Bon Aire i de la medalla de plata al 
Campionat d’Europa de seleccions, 
a més de tornar a ser un dels millors 
porters del món. Una altre peça im-
portant de la plata europea amb Es-
panya va ser el jugador de l’Atlètic 
Sergi Enrique, que, a més, es va 
convertir el 2019 en el jugador que 
més vegades a la història ha vestit 
la samarreta de la selecció absolu-
ta. En l’àmbit femení, Georgina Oli-
va va signar un altre gran any amb 
el bronze europeu amb Espanya en 
un torneig on va ser designada mi-
llor jugadora. 

El waterpolo egarenc també està 

Les estatuetes que obtindran els guanyadors i finalistes de les diferents categories. NEBRIDI ARÓZTEGUI

 

La Federació Espanyola de 
Taekwondo ha distingit el Gimnàs 

llor club d’Espanya. El premi ha 
estat atorgat per la seva aportació 
tècnica i la feina en la promoció 
d’aquest esport durant els darrers 
anys. Per altra banda, el mestre 

tulació de cinturó negre vuitè dan. 

La Volta                       

per Terrassa                                    

Terrassa serà una de les ciutats per 

tes pujaran al Port d’Ullastrell 
abans de dirigir-se a Terrassa en el 

TOTS ELS  F INALISTES   

■ Millor esportista. Vicky Losada 
(futbol), Sarai Gascón (natació), Pau-
la Leitón (waterpolo), Álvaro Grana-
dos (waterpolo), Georgina Oliva (hoc-
key), Gerard Rodríguez (tennis plat-
ja), Ragna Debats (trail), Dani Olmo 
(futbol), Quico Cortés (hockey) i Ser-
gi Enrique (hockey). 
■ Equip de l’any. CN Terrassa water-
polo masculí; CN Terrassa natació 
masculí; Club Egara hockey mascu-
lí; Gimnàstic Terrassa gimnàstica fe-
menina; i Terrassa FC futbol femení. 
■ Promesa. Aida López (natació); No-
èlia Cuenda (waterpolo), Clàudia Vi-
llalba (gimnàstica), Lorena Benítez 
(halterofília) i Júlia Strappato (hoc-
key). 
■ Màster. Silvia Pagès (natació), Dá-
maris Sosa (halterofília), Fred de 
Bruijn (natació), M. Ángel Román 
(BMX) i Roser Vilà (tennis taula). 
■ Entitat. JE Terrassa, Club de Tennis 
Terrassa, Club d’Escacs Terrassa, CN 
Terrassa i Club de Peses Terrassa. 
■ Dirigent esportiu. Xavier Adell, 
Dani Nart, Toni García, Francesc Gi-
bert, i Josep Maria Biosca.  
■ Entrenador. Lluisa Sierra (Gimnàs-
tic Terrasa), Patricio Kennan (Club 
Egara), Ramon Mampel (tennis tau-
la), Jordi Valls (selecció femenina wa-
terpolo) i Roger Pallarols (Júnior i Polo 
de hockey). 
■ Dedicació al món de l’esport. José 
Mancebo (futbol), Kim Rovira (ten-
nis), Eduard Torres (hockey), Mingo 
Carbonell (hockey i mitja marató) i 
Pep Moliné (atletisme). 
■ Organització d’esdeveniments es-
portius. Segona fase de la Champi-
ons de waterpolo (CN Terrassa), Copa 
del Rei i de la Reina de hockey (Atlè-
tic), Mundial “C” de hockey patins 
(Federació Catalana Patinatge), Final 
Four de la Lliga de hockey (Club Ega-
ra) i Mitja Marató de Terrassa. 
■ Fita esport escolar. Escola França, 
Escola Mare de Deu del Carme; Es-
cola Marià Galí, Club BMX Terrassa i 
Escola Antoni Ubach. 
■ Esport adaptat per a persones 
amb discapacitat física. Ramón 
González (hockey) Pau González (na-
tació), Ana Monfà (natació), Jordi 
Ruiz (bàsquet en cadira de rodes), 
Sisco Llambrich (arts marcials). 
■ Esport adaptat per a persones 
amb discapacitat intel•lectual. 
Equips bàsquet Club Horitzó, Equip 
hockey Atlètic/Heura i Valentí Car-
dellach (hockey i futbol). 
■ Col•laboració econòmica. ICES In-
ternational Exchanges Studies, Mo-
ventia, Omnia Books, Activa Serveis 
Immobiliaris i CSM Grup.  
■ Esdeveniments solidaris o d’inte-
gració social. Cursa Justícia Social, 
Torneig de pàdel “La vida és xula”, 
Projecte Salut Mental i Esport del CST 
i Egara Futsal, Torneig futbol en be-
nefici dels cors lluitadors Duchenne 
i partit de bàsquet per Ivet. 

representant amb dos finalistes. En 
el capítol femení, la jugadora del 
CN Terrassa Paula Leitón aspira al 
seu segon premi de l’Esportista grà-
cies als èxits obtinguts amb el CN 
Sabadell: campiona d’Europa, de 
Lliga i de Copa, a més de subcam-
piona del món amb la selecció es-
panyola absoluta. En l’àmbit mas-
culí, Álvaro Granados es qui aspira 
al guardó després d’obtenir Lliga i 
Copa amb el Barceloneta i procla-
mar-se subcampió del món amb 
Espanya. 

FUTBOLISTES 

El futbol és un altre esport amb do-
ble representació masculina i feme-
nina. Vicky Losada, jugadora del FC 
Barcelona, per haver disputat amb 
el seu equip la final de la Champi-
ons, una fita històrica, a més de 
participar en el Mundial amb la se-
lecció espanyola. També és finalis-

ta Dani Olmo, el talent emergent 
del futbol internacional que va ser 
campió d’Europa sub-21 amb la se-
lecció espanyola, torneig en què va 
ser declarat millor jugador de la fi-
nal. A més de ser campió de la Lli-
ga croata amb el Dinamo de Za-
greb, Olmo va debutar amb la se-
lecció espanyola absoluta. 

La llista de finalistes la comple-
ten tres esportistes de destacada 
trajectòria internacional com Sarai 
Gascón, que va obtenir tres meda-
lles en el Mundial de natació adap-
tada, la corredora de trail Ragna De-
bats, subcampiona del món i gua-
nyadora del Marató des Sables, i el 
jugador de tennis plata Gerard Ro-
dríguez, campió del món d’aques-
ta especialitat. 

Un altre dels grans premis de la 
vetllada és el referent a la millor en-
titat esportiva de l’any. Aspiren al 
guardó la JE Terrassa, que ha cele-
brat els seus 25 anys d’existència i 
de treball en el foment del bàsquet 
femení; el CN Terrassa, entitat amb 
múltiples èxits poliesportius durant 
l’any; el Club d’Escacs Terrassa; el 
Club de Peses Terrassa i el Club de 
Tennis Terrassa. 

Al millor equip de l’any aspiren 
formacions com l’equip masculí de 
hockey del Club Egara, campió de 
Lliga; l’equip femení del Gimnàstic 
Terrassa, campió de Catalunya; el 
conjunt masculí de waterpolo del 
CN Terrassa, subcampió de Lliga i 
classificat per a la fase de grups de 
la Champions; el femení del Terras-
sa FC, ascendit a Primera Nacional; 
i l’equip masculí de natació del CN 
Terrassa, tercer classificat a la Copa 
d’Espanya. 

campionat català                    

onat de Catalunya disputat en el 
marc de la Duatló de Granollers, 

ta i 2,5 més de cursa a peu. La seva 

Premi especial 
per a Xavi 
Hernández  
> Un dels moments signifi-
catius de la gala d’aquest any 
serà el premi especial amb 
què serà distingit Xavi Her-
nández per part de l’organit-
zació per la seva trajectòria 
futbolística. El guardó se li 
concedeix amb motiu de la 
seva retirada com a jugador 
en actiu durant 2019. Xavi ha 
estat un dels esportistes més 
importants de la història de 
l’esport terrassenc.


