
FESTA DE L’ESPORT 2020

Guardons:     Millor esportistes maculí i femení de 2019

                   Premi a l’esportivitat Joan Creus

                   Reconeixents especials

                   Aniversari de les entitats 

BASES
El Servei d'Esports de l'Ajuntament de Granollers convida tots els clubs a participar en
l'elecció  del/la  Millor  Esportista  de  Granollers  de  l'any  2019 (i  temporada esportiva
2018-19) que es durà a terme al llarg de la celebració de la Festa de l’Esport 2020 el
dia 12 del mes de març d’aquest any.

Les bases de participació seran les següents:

1.- ELS PARTICIPANTS

1.1.-   Poden participar-hi  tots  els clubs o les entitats  esportives de Granollers,  que
intervinguin  com  a  tals  en  qualsevol  competició  controlada  per  alguna  federació,
d'àmbit provincial, autonòmic o estatal.

Aquests clubs poden presentar un candidat a  Millor Esportista de Granollers en les
categories sènior masculí, sènior femení, promesa masculí i promesa femení.

1.2.-   Seran considerats esportistes sèniors, tots aquells nascuts abans del dia 31 de
desembre de 2001 i es consideraran esportistes promeses tots aquells nascuts després
del dia 1 de gener de  2002 (a.i).

1.3.-  El club que gaudeixi de diferents seccions esportives pot participar en cadascuna
de les modalitats en què estigui donat d'alta federativament. 



1.4.- S’entregarà també, si s’escau, un guardó, el Reconeixement a un esportista de
Granollers, que pretén reconèixer a aquells/as esportistes granollerins i granollerines
que estan realitzant  la  seva pràctica  en una altra  població,  fora  de Granollers.  De
categoria  absoluta  i  un únic  premi.  Seran els  propis  clubs i  el  mateix  jurat  qui  els
proposarà.

2.- PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES

2.1.-  La candidatura es presentarà en un document facilitat pel Servei d'Esports, on
s'especificarà  el  nom  i  els  cognoms  dels/les  aspirants/es,  l'edat,  l'entitat  a  qui
representa i un currículum esportiu per tal d'explicar la trajectòria esportiva durant l'any
2019 o dins de la temporada 2018/2019, i fotocòpia del document nacional d'identitat o
el llibre de família.

Les candidatures seran presentades a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (Sant Josep,
7) fins el dia 21 de febrer de 2020.

3.- FUNCIONAMENT

3.1.-  Una vegada presentades  les  propostes  per  part  de  tots  els  clubs,  el  Servei
d'Esports  reunirà  al  Jurat  que  estarà  format  per  2  periodistes  dels  mitjans  de
comunicació locals, pel Regidor d’Esports, un membre del Consell Municipal de l’Esport
i 2 tècnics del Servei d'Esports.

3.2.-  Aquest Jurat, en una primera instància es reunirà per definir a tres finalistes en
cadascuna de les modalitats,  informació que es farà pública. Aquests tres finalistes
seran convidats a l’acte d’entrega dels guardons.

3.3.- A continuació  el  Jurat  decidirà  el  guanyador  en  cadascuna de  les  categories
proposades, resultat que no es donarà a conèixer fins a la celebració de la  Festa de
l’Esport.

4.-  CONDICIONS  DELS  ESPORTISTES  PROPOSATS  AL  GUARDÓ  DE  “MILLOR
ESPORTISTA”

4.1.-   Els esportistes proposats hauran d'ésser empadronats a Granollers al llarg de
tota la temporada 2018/2019. En el cas de no estar empadronats a Granollers, han de



ser esportistes federats durant un període mínim de dues temporades per a la categoria
promesa i per un període de tres temporades per a la categoria sènior, en algun club de
la nostra població.

5- ALTRES GUARDONS

5.1.-  A part dels guardons que es lliuraran al/la millor esportista de les categories ja
proposades,  es  faran  entrega  en  el  mateix  acte  dels  següents  guardons  o
reconeixements especials:

 A una persona que vulguin homenatjar els clubs (a proposta del club interessat).
 A les entitats que celebrin el seu aniversari aquest any: 25è aniversari, 30, 40, 50,

75,…- (a proposta del propi club).
 A un esportista granollerí que formi part de l'elit i que hagi aconseguit aquest any

algun èxit destacable (a proposta del jurat  i dels clubs).

6.- PREMI A L’ESPORTIVITAT JOAN CREUS

6.1.-   Els  clubs  locals  podran  presentar  propostes  de  candidatures  al  Premi  a
l'Esportivitat, les quals poden ser accions locals, nacionals o internacionals, de la seva
mateixa modalitat esportiva o no. 

El Jurat es reserva el dret de poder lliurar mencions especials si ho considera oportú.

Granollers, febrer de 2020


