
 

  

PREMI RECONEIXEMENT AL PATROCINADOR DE L’ANY 

Aquest apartat vol premiar el suport econòmic aportat durant l’any anterior a 

activitats o accions de promoció de l’activitat física i esportiva. 

PREMI DIRIGENTS DE L’ESPORT 

Aquest apartat vol premiar aquells dirigents de l’esport que amb la seva funció i 

dedicació  han contribuït al sosteniment o al desenvolupament de l’activitat física i 

esportiva. 

PREMI A LA MILLOR ORGANITZACIÓ D’ESDEVENIMENTS ESPORTIUS 

Aquest apartat vol premiar l’organització d’un esdeveniment extraordinari que hagi 

contribuït a la promoció de la pràctica de l’activitat física i esportiva, l’organització 

de la qual hagi estat destacada.  

PREMI A L’ACTIVITAT FÍSICA I L’ESPORT INCLUSIUS, PER A LA COHESIÓ 

SOCIAL I PER LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS 

Aquest apartat vol premiar esportistes o entitats que: 

Practiquen o promouen l’activitat física i l’esport per a persones amb capacitats 

diverses, físiques, psíquiques, sensorials o que pateixen malaltia mental per accions 

que destaquin pel seu esforç, dedicació i/o consolidació de l’esport inclusiu al nostre 

municipi i/o que contribueixin a la seva difusió. 

Duen a terme accions de formació i difusió directament relacionades amb l’activitat 

física i l’esport inclusiu. 

Desenvolupen les seves activitats promovent l’activitat física i l’esport orientades a 

propiciar àmbits i espais relacionals que de forma explícita potenciïn la cohesió 

social.  

Desenvolupen les seves activitats  promovent i facilitant l’accés a la practica de 

l’activitat física i l’esport eliminant les barreres que generen desigualtats a 

determinades persones o col·lectius per raó de gènere. 



 

 

PREMI RECONEIXEMENT AL CENTRE EDUCATIU 

Aquest apartat vol premiar el centre educatiu de Martorell que hagi realitzat accions 

durant l’any anterior d’integració de l’activitat física i esportiva en l’àmbit del seu 

projecte educatiu anual i/o per la realització d’activitats físiques i esportives tant en 

horari lectiu com extraescolar. 

PREMI A L’ACTIVITAT FÍSICA I L’ESPORT SALUDABLES. 

Aquest apartat vol premiar entitats i persones que desenvolupen  les seves activitats  

promovent l’activitat física i l’esport orientades a la millora de la salut i a la lluita contra 

el sedentarisme.  

PREMI VALORS DE L’ESPORT 

Aquest apartat vol premiar les accions, comportaments o actituds de persones,  

clubs, equips, esportistes i seccions esportives que destaquin pel seu valor ètic o 

moral en el marc dels valors positius de l’activitat física i de l’esport. 

També es podran reconèixer accions o iniciatives directament relacionades amb 

l’activitat física i  l’esport del municipi, amb els seus esportistes o institucions. 

PREMI A L’ÈXIT ESPORTIU MÉS RELLEVANT 

Aquest premi  reconeixerà l’èxit esportiu individual o d’equip més rellevant de l’any 

anterior. El jurat tindrà en compte no només el nivell o la categoria esportiva assolida 

sinó que també tindrà en consideració les circumstàncies i els valors associats al seu 

assoliment. 

PREMI A LA ESPORTISTA I A L’ESPORTISTA  DE L’ANY 

Aquest apartat vol premiar al practicant d’activitat física i esportiva que millor 

representi el conjunt de dimensions i valors reconeguts a les diferents modalitats dels 

presents premis.  


