

CLUB CICLISTA MONTGRÍ
Aquest any des del Club Ciclista Montgrí volem agrair a en Lluis Fabrellas tants
anys de dedicació l’esport del ciclisme a Torroella de Montgrí i contrades. Com
a membre fundador d’aquest Club i secretari durant moltes etapes i sempre a
peu de canó. També reconèixer la seva feina i sempre tant actiu a altres
Associacions del poble i conegut per tots els convilatans pels seus valors
humans.



BÀSQUET CLUB TORROELLA
Les persones que formem part del Bàsquet Club Torroella, junta, entrenadores i
entrenadors, jugadores i jugadors, volem posar en valor el treball que fa en
Josep, com a conserge del pavelló, la seva manera de ser i el seu treball per
facilitar-nos la feina del dia a dia. Volem destacar també la seva paciència cap a
tots nosaltres, i l’esforç que sempre ha demostrat per tenir les instal·lacions en
el millor estat possible per a la pràctica de l’esport. En Josep ens ha ajudat molt
en la tasca d’ensenyar a les nostres jugadores i als nostres jugadors que cal ser
curosos i respectuosos amb les instal·lacions esportives, tant les del nostre
municipi, com les dels municipis que visitem. Per tot això, des del Bàsquet Club
Torroella li volem donar les gràcies i volem reconèixer públicament la tasca que
fa en Josep, tan important pel bon funcionament d’una part important de l’esport
al nostre municipi.



CLUB GIMNÀSTIC MONTGRÍ
Al Club Gimnàstic Montgrí no només ensenyem una disciplina esportiva, sinó
que a més a més som un exemple clar d’escola de valors, a la passada final
Nacional de conjunts a reus, tots els nostres conjunts participants van pujar al
podi per recollir el premi dels valors. Una mostra de la tasca feta durant aquests
anys és el nostre conjunt sènior format per Irina Muriscot, Mar Bellet, Clara
Ribas, Julia Rovira, Ellie king i Sònia Galan, totes elles van fer una brillant
temporada passada i és per això que s’han guanyat la pujada de categoria.



CLUB NÀUTIC ESTARTIT – ÀREA ESPORTIVA ACTIVIATS NÀUTIQUES i
COMPLEX TORRE GRAN
El CNE vol fer menció especial dins la seva àrea esportiva als esportistes
integrants de l’equip de tennis +30 format per Oliver Moreno, Albert Feixas, Marc
Garcia, Gerard Carbó i Àlex Moreno per l’ascens a la màxima categoria Catalana
en la primera participació en aquesta modalitat i a la Lluïsa Puig regatista de la
classe Europa pel resultat d’aquest temporada: 5ena en el campionat Europa,
4rta del Campionat del Món i Campiona d’Espanya.



CLUB HÍPIC ESTARTIT
El Club Hípic Estartit vol tenir un reconeixer a dos dels seus membres més fidels
i que a més, enguany, han aconseguit mérits importants com Anselm Roig i el
seu groom Jordi Batista el passat mes de juny quan van ser medalla de plata del
campionat de Catalunya d’enganxe i fa pocs dies, el 30 de setembre amb una
medalla de plata a la copa d’Espanya d’enganxe indoor per Josep Sayols.



ESCOLA DE FUTBOL BAIX TER
La temporada passada 2017-2018 l’EF Baix Ter tenia el repte d’aconseguir que
l’engranatge dels disset equips de l’escola funcionés tan bé com l’any anterior.
A final de curs aquesta fita es va aconseguir sobradament, tant a nivell de
formació humana com esportiva dels nostres alumnes. I això va ser possible
gràcies al treball d’una persona que tot i la seva joventut va demostrar tenir

suficient formació i experiència per fer-ho possible, alhora que una implicació
inqüestionable. Per això volem reconèixer el seu treball i l’empremta que ha
deixat a l’escola. Aquesta persona és el coordinador esportiu David Gurillo León,
en “Guri”.


CLUB TENNIS TAULA TORROELLA
Pere Gou Botó, pal de paller del CTT Torroella, durant tot el segle XXI i part del
segle XX. Amb ell el club experimenta un impuls que ha permès jugar en lligues
estatals. Organitzant, representant, entrenant, jugant, fent bricolatge, preparant
xefles...sempre disposat a tirar endavant. En Pere Gou ha aconseguit mantenir
el seu joc efectiu, experimentant en diferents versions de pales i estils, aquesta
temporada s'ha proclamat campió gironí de dobles.



CLUB CICLISTA BAIX TER
El club ciclista Baix Ter vol homenatjar al petit gran equip d’entrenadors que fa
possible que l’escola del CC Baix Ter sigui una realitat, i any rere any vagi
creixent de forma exponencial. L’equip esta format per Lluis Maspoch, Josep
Subirana, Genís Andreu, Eduard Borrell, Pere Fabrellas. Entre tots ells sumen
més de 100 anys d’experiència sobre una bicicleta, i més de la meitat les han
passat formant part del CC Baix Ter. El pou d’experiència d’en Subi i en Pirru,
combinat amb les noves formes de treball d’en Pere, en Genís i l’Edu, fan
d’aquest equip una mescla perfecte, que a través del joc i dels somriures
eduquen i fan créixer els petits ciclistes i grans persones.



CLUB HANDBOL MONTGRÍ
El Club de Handbol Montgrí aquest any fa el reconeixement a l’Enric Romero
Mené, per tota la feina feta des de finals del 90 fins al 2010 aproximadament,
des de tràmits amb la Federació, equipacions, tresoreria, fins i tot dissenyant i
repartint els cartells dels partits d’handbol. Perquè gràcies a ell el club va poder
superar moments molt difícils com quedar-se sense equip sènior, juntament amb
d’altres pares i mares no només van remuntar el club sinó que va solidificar els
fonaments del Club Handbol Montgrí, fent que creixi en quantitat i qualitat i per
això també, el fem extensiu a tots els col·laboradors, pares, mares tant implicats
com ell i perquè així sempre es pugui continuar practicant un esport tan noble
com és l’handbol.



AGRORURALSURF
Aquest any l’escola ha fet un gir de 360 graus amb la incorporació de 3 membres
que ho han donat perquè sortís tot com s’havia planejat.. hem augmentat més
d’un 300% d’usuaris, el servei ha estat exemplar i hem augmentat les activitats
perquè tothom pugui gaudir d’un esport tant màgic com el surf i l’skate. A través
d’aquest obsequi volem donar les gràcies a en Gerard Donadéu, a en Salvi
Roura i a l’Edu da Silva per ser tan professionals i amants d’aquests esports.



CLUB PETANCA TORROELLA DE MONTGRÍ
El Club Petanca Torroella vol tenir un reconeixement per els seus 2 socis més
antics, Brigido Parra i Antonia Franco, presents en l’inici del nostre club i sempre
al peu del canó tant per organitzar, com per cuinar i com no, per jugar. Un
matrimoni entranyable i clau per entendre la nostra història.



CLUB DE RUGBY ELS SENGLARS
El Club de Rugby els senglars vol homenatjar a l’Equip Sènior per l’assoliment,
per primer cop a la història del club, del títol de Lliga de Primera Catalana de
Rugby. Cal dir, que va ser un campionat molt igualat on els Senglars es van

classificar pel Play Off a l’última jornada de la Lliga regular. L’equip va saber fer
front a les adversitats i remuntant un 11-0 a la primera meitat va classificar-se
per a la gran final de la Foixarda. Allà, junt amb 5 autocars plens d’una de les
millors aficions de Catalunya, l’empordanesa, i sense la qual mai hauríem assolit
aquesta fita, vam guanyar la final. Un moment inoblidable i emocionant que
romandrà a la memòria del club i dels jugadors/aficionats que el vam presenciar.
I, per que no dir-ho, consecució d’una feina ben feta per part de l’equip tècnic
(encapçalat per en Lluís Raurich), jugadors, junta directiva i, en definitiva, tots
els que envolten el club.


UNIÓ ESPORTIVA TORROELLA
La UE Torroella vol aprofitar que s’acosta un any importantíssim per el club, el
del Centenari, per recordar a una de les persones que més “tecles” (mai millor
dit..) ha tocat en el nostre club. Va ser jugador, directiu i fins i tot President. Però
sempre el recordarem per un llegat que ens va deixar i que encara perdura.
L’Eduard Font va ser el compositor de l’himne. Un himne que tot i els anys,
encara ressona en el Camp Municipal d’Esports abans de l’inici de tots els partits.
Els jugadors trepitgen la gespa sota un so de trompetes i una veu que comença
dient “Torroella vila vella, seu de música i cançons, el futbol és nostra estrella i
el desig ser campions!”

