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XV NIT DE L’ESPORT TARGARÍ 
 
RELACIÓ DE PREMIATS I MÈRITS 
 

1. CLUB DE PATINATGE ARTÍSTIC TÀRREGA 
 
Premi a l’ EQUIP D’INICIACIÓ del Club que està format per 10 nenes 2 entrenadores 

CPA Tàrrega és el segon club de Lleida en podis en la modalitat de voltes. 

Les seves components : 

Nico da Pena, Carla Gabernet, Laia Sans, Elia Burguès, Ares Nadal, Jana Morros, Andrea Gutiérrez, 

Nerea Gili, Georgina Escolà, Greta Viladot. 

 
2. CLUB ESPORTIU ALBA 

 
Des del club alba nominem a la nostra esportista Vero Torra la qual va aconseguir medalla de 
plata als especials olímpics d’Abudabi, amb la selecció espanyola femenina de bàsquet.  
 

3. CLUB DE BITLLES TÀRREGA 
 

EQUIP  AUTO NAYOX SEAT 
Format per :  Ana Maria Molina, Neus Martìnez, Gabriel Esteban, Domingo Hinojosa, Jordi 
Vilanova, Junajo Martìnez, Miguel Angel Peñalo, Alfredo Espinal, Alfred Espinal Jr  i Josè Miguel 
Aranda. 
 
FITES ACONSEGUIDES,- 
 

VIII LLIGA BITLLES DE LLEIDA 2018-2019 
 

Segon classificat a la lliga regular g-b i campió absolut  de la VIII  lliga de bitlles de Lleida. 
 

VIII LLIGA CATALANA .2018-2019 
 

primer classificat lliga regular g-2 
 

4. C.E.  100 X 100  FONDISTES 
 

Marc  Salat Paisal 

En l’últim any ha participat en una vintena de curses en diferents distàncies: des de 10 km a la 

distancia d’una marató, així com també diferents terrenys. Entre els resultats, s’ha de destacar el 

fet d’aconseguir un podi en una cursa de 10k i les 3h 12m en la Marató de Rotterdam celebrada 

l’abril de 2019. 
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5. TÀRREGA HOQUEI PATINS CLUB 

 
Per part del Tàrrega Hoquei Patins Club (HPC) volem premiar a l'equip de joves entrenadors/a del 
Club, que amb el seu esforç han realitzat el treball amb el seu propi equip i a més a més han 
trobat temps i empenta per a portar els equips base de manera brillant. 
Els seus noms són: 
 
Irene Requena 
Alexandru Borza 
Roc Viladot 
Pol Cabestany 
Eloi Pla 
 
PLACA ESPECIAL HOQUEI PATINS 
 
 

SR. ALBERT FARRÀS HUGUET 

Rep l’agraïment de l’esport targarí per la teva implicació en la fundació del Tàrrega 

Hoquei Patins Club, la seva consolidació i la promoció d’aquest esport en la nostra 

ciutat i comarca. 

6. CEACA TÀRREGA 
 
HANDBOL 

Les premiades son les jugadores del Cadet Femení, que van arribar a disputar la final de la Copa 

Federació  contra el C.H. Perelló. A més a més, van destacar durant tota la competició ja que va 

eliminar al C.H. St. Pere de Ribes i en les semifinals a partit únic al C.H. Amposta. Finalment tot i 

plantar cara a la final contra el C.H. Perelló van perdre per una mínima diferencia. Aquest esforç 

les ve fer ser unes de les escollides per jugar la final entre més de 30 equips.  

Noms Jugadores:    Marta Roca ,  Clara Pinyol, Xènia Balcells , Berta Codina, Berta Segura, 
Judit Sol, Carla Simo,  Gerd Codina, Judit Cervera, Ainhoa Segui ,Anna Domenjó, Alba Gomà, 
Mar Closa. 
Entrenador /  Delegat: Ricard Sabaté, Pepe Roca.  
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ATLETISME 

Marc Exposito Porta. Entrenador i atleta del club durant els darrers 4 anys. Com atleta ha 

aconseguit diferents pòdiums, trofeus i algun campionat de la lliga de crosos. Com a entrenador el 

nominem per el fantàstic tracte amb els/les atletes i pels valors d’esforç, superació i lluita que ha  

transmès de la millor manera als nois i noies. 

7. C.E. ESCOLA DE FUTBOL 
 
Des de l’Escola de Futbol de l’ UE TÀRREGA, volem premiar a l’equip  juvenil per haver aconseguit l’ ascens 
a la categoria  preferent. 

 
 

8. CLUB TENNIS TÀRREGA 
 
Jan Pedrós : guanyador del campionat social categoria cadet temporada 2018-2019 i Eloi Pla : sots 
campió del campionat social categoria cadet temporada 2018-2019. I finalment a  Joan Semat: 
guanyador del campionat social categoria absolut temporada 2018-2019. 
 
 

9. CLUB DE FUTBOL SALA TÀRREGA 
 
Premiat  l’ equip infantil B. 

Per representar de forma impecable els valors del C.F.S. Tàrrega al llarg de tota la temporada per 

tot el territori lleidatà, demostrant un extraordinari compromís, fair play, companyerisme i un 

infatigable esperit de superació. També, per la constant millora esportiva experimentada de 

principi a fi durant la temporada 2018-19. 

 
10. PADEL TÀRREGA INDOOR 

 
FELIX MORALEDA MEDIAVILLA i MARY MONTERO BASCUÑA. En reconeixement a la seva 
implicació en el creixement d'aquest esport a la nostra ciutat, pel seu fair play i la seva 
companyonia envers tots i totes els jugadors/es i a  JORDI CAMA GUTIERREZ, també en 
reconeixement a la gran progressió que ha fet des de que va començar, pel seu alt grau 
d'implicació envers aquest esport i pel seu esforç i col·laboració amb el club. 
 
 

11. CENTRE ESPORTIU SANT JORDI 
 
Aquest any el Centre Esportiu Sant Jordi està de celebració. Ni més ni menys celebra els 25 anys, 
de la seva fundació. Per molts anys Sant Jordi i que en pugueu celebrar molts més. 
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12. ASSOCIACIÓ EXCURSIONISTA DE L’URGELL 
 
El Fermín Azcona i Constantí Torres, a part dels mèrits esportiu i múltiples sortides, activitats i 
cims aconseguits,  i ser membres del jurat dels 100 cims de Catalunya, rebin un especial 
reconeixem per l'obra realitzada, editada i publicada aquest passat hivern. Un llibre guia dels Cent 
Cims de Catalunya.  
 
 

13. U.E TÀRREGA 
 
Francesc Gasull  Cairo 

El Francesc Gasull ha estat i continua essent un referent en el periodisme esportiu futbolístic Lleidatà. 
Paral·lelament i  encara amb més estima ha seguit l´equip de la nostra ciutat, la Unió Esportiva Tàrrega 
arreu de tot el territori català acumulant infinitat de cròniques i visquin la realitat del Club durant molts 
anys d´història,  en els millors moments del Club i també els pitjors, però sempre estant al seu costat. 
Volem manifestar públicament l´agraïment al Cesc per tot el que ha fet per l´entitat, demanant-li alhora 

que segueixi amb la mateixa dedicació i apreci mutu. 

Gràcies Cesc " 

 

 
14. CLUB NATACIÓ SECCIÓ DE BASQUET 

 
Equip: CADET MASCULÍ A  
Campió de la territorial de Lleida, campió de Catalunya, realitzant una temporada gairebé perfecta. 
 

Pol Vergé 
Jaume Muntané 
Xavier Etchamendi 
Denis Alet 
Aleix Bautista 
Yael Steven 
Biel Farreny 
Roger Piqueres 
Pau Valls 
Robert Zaragoza 
Pau Fitó 
Fabian de los Angeles 
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CLUB NATACIÓ SECCIÓ DE NATACIÓ 
 
ELS COMPONENTS DE LA CATEGORIA ALEVÍ 
 

- Setens en els Campìonats de Ctalunya d’hivern amb un total d’11 medalles 
- També setens en el Campionat de Copa alevina i en el Campionat de Catalunya d’estiu. 
- 4 nedadors han aconseguits les marques mínimes per a disputar els Campionats d’Espanya, 
- 3 equips de relleus també 
- Una nedadora ha estat seleccionada amb la selecció catalana . 

 
 

- Aquests son les nenes i nens que formen aquesta categoria d’èxits : 
 
Jan Perelló Salvadó 
Abel Balaguer Lozano 
Joel Marcet Cruz 
Aura Nadal Huerta 
Xènia Perera Piqué 
Aina Pons Sanchez 
Júlia Font Capdevila 
Ares Esqué Capdevila 
Eudald Tosquella Vilardosa 
David Farré Capell 
Enric Casanovas Puig 
Oriol Martin Huertas 
Jana Grau Alberich 
Anna Pedrós Tarruella 
Carla Cabestany Corbella 
Maria Cabestany Corbella 
Laia Palomino Sucarrats 
Emma Prats Algerich 
Emma Canosa Castellà 
Eva Serret Perelló 
David Marcet Cruz 
Biel Gabernet Martin 
Pau Abad Grau 
Lluis Tomàs Farré 
Pau Prats Gonzalez 
Oriol Fauria Seco 
 
 
 
Tàrrega 20 juliol 2019 
 


