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Pere Llos rep el Premi Montgrí de l'Esport 2018 per la seva
determinant contribució a la pràctica esportiva local

El torroellenc Pere Llos va rebre ahir al vespre el Premi Montgrí de l'Esport 2018 en reconeixement a la
seva determinant contribució a favor de la pràctica esportiva local. Llos és una de les persones més
apreciades i ben considerades en l'àmbit esportiu local i la seva activitat ha estat determinant, en
especial, per a la popularització de l'esport al municipi i la posada en marxa de moltes iniciatives.
El regidor d'Esports, Jordi Colomí, assegura que Llos és una institució i un referent imprescindible per
poder entendre l'evolució i la realitat de l'esport torroellenc des de la dècada dels 80 fins a l'actualitat.
Llicenciat per l'INEF de Barcelona i catedràtic d'educació física (primera promoció), Pere Llos ha estat
formador d'entrenadors a l'Escola Catalana de l'Esport i de professors al Departament d'Ensenyament.
També ha estat professor a l'Institut Frederic Martí de Palafrugell (1981) i professor i coordinador a
l'Institut Montgrí, des dels seus inicis, el 1986, fins aquest curs, quan s'ha jubilat. També va ser el primer
tècnic d'esports de l'Ajuntament durant els 80, coincidint amb la construcció del pavelló municipal
d'esport, coordinador comarcal d'Escoles d'Iniciació Esportiva i delegat del COPLEF. Ha estat atleta i
entrenador, i és un amant dels esports a l'aire lliure. Es planteja continuar col·laborant amb les entitats,
conèixer millor el nostre entorn privilegiat i acabar el triangle català, a peu, en bicicleta i en caiac.
Reconeixements esportius 2018
Llos va rebre el guardó, de mans de l'alcalde, Josep Maria Rufí, durant la gala programada ahir al vespre
a l'Espai Ter, en el marc de la Festa de l'Esport 2018. Aquest acte va servir, un any més, per reconèixer
públicament les persones, els clubs i les entitats locals que han destacat pels èxits assolits o per la
promoció que han fet de l'esport.
Els reconeixements d'enguany, lliurats pel regidor d'Esports, Jordi Colomí, van ser:
- Club Ciclista Montgrí: Lluís Fabrellas.
- Bàsquet Club Torroella: Josep Llobet.
- Club Handobl Montgrí: Enric Romero Mené.
- Club Gimnàstic Montgrí: Conjunt sènior format per Irina Muriscot, Mar Bellet, Clara Ribas, Julia Rovira,
Ellie king i Sònia Galan.
- Club Nàutic Estartit: Equip de tennis +30
- Club Hípic Estartit: Anselm Roig, Josep Batista i Josep Sayols.
- Escola de Futbol Baix Ter: David Gurillo León, en “Guri”.
- Club Tennis Taula Torroella: Pere Gou.
- Club Ciclista Baix Ter: Entrenadors Lluis Maspoch, Josep Subirana, Genis Andreu, Eduard Borrell i Pere

Fabrellas.
- Club Handbol Montgrí: Enric Romero Mené.
- Agroruralsurf: Gerard Donadéu, a en Salvi Roura i a l’Edu da Silva.
- Club Petanca Torroella de Montgrí: Brígido Parra i Antonia Franco.
- Club de Rugby El Senglars: Equip sénior.
- Unió Esportiva Torroella: Eduard Font.
> Més informació sobre els reconeixements esportius 2018.
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