Benvolguts, Benvolgudes,

Les comarques de Girona són riques en varietat d’esports i esportistes, tant de primer nivell com de
formació. Són molts els clubs, els equips i els practicants que fan que el nom de Girona soni arreu del
territori català, de l’Estat i fins i tot dins l’àmbit internacional. Ha estat així en les darreres dècades i
segueix essent així en l’actualitat.

La trajectòria d’aquests esportistes mereix ser reconeguda. I és per això que des del 2013 es vénen
convocant i lliurant els Premis Girona és esport, que han de permetre reconèixer els mèrits esportius
dels representants de les comarques de Girona, ja sigui a nivell individual o col·lectiu. El lliurament
d’aquests premis té lloc el darrer divendres del mes de juny, aprofitant el tancament de la temporada
natural esportiva, i es reconeixen:
1.

Millor esportista absolut masculí

2.

Millor esportista absoluta femenina

3.

Millor esportista promoció masculí

4.

Millor esportista promoció femenina

5.

Millor entrenador

6.

Millor equip

7.

Millor club o entitat

8.

Millor directiu

9.

Premi especial Girona és Esport

10. Premi Consells Esportius de Girona

Aquest darrer premi, dels Consells Esportius de Girona, s’institueix com a novetat aquest 2015 i
premiarà persones i col·lectius que, més enllà dels mèrits esportius, siguin mereixedors de ser
reconeguts per trajectòria, valors, exemplaritat, etc. Hi haurà un premi per cada comarca, de manera
que hi haurà representació d’arreu del territori gironí.
La presentació de candidatures als Premis és lliure i la podrà fer qualsevol persona física, club, entitat o
organisme que ho consideri oportú. L’acceptació de les propostes, segons els mèrits presentats,
correspondrà als membres del Jurat que en el cas del premi dels Consells Esportius estarà format per
la Comissió Directiva del Consell Esportiu, per un periodista esportiu de referència a la comarca i per la
persona que el Consell Comarcal designi.

Calendari
Fins al 22 de maig: període de presentació de les candidatures als Premis Consells Esportius de Girona.
Les candidatures les podrà presentar qualsevol persona física, entitat, club o ajuntament mitjançant
correu electrònic a l’adreça administracio@cegirones.cat mitjançant el formulari de presentació que
s’adjunta.
19 juny: es faran públics els premis de la categoria dels Consells Esportius de Girona.
26 juny. Gala dels Premis Girona és Esport.

Us demanem que participeu activament en la presentació de les candidatures i que en feu difusió entre
les entitats esportives del vostre municipi per fer-les partícips i s’engresquin també en la presentació
de les candidatures.
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