
“El més important de l’esport no és guanyar, sinó participar, perquè allò 
essencial de la vida no és l’èxit, sinó esforçar-se per aconseguir-lo” 

Pierre de Coubertin
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Després de dos anys d’inactivitat forçada per les restriccions de la pandèmia,  aquest 
any i amb més força que mai, és un plaer anunciar la represa de la tradicional Gala 
de l’Esport Palamosí, que enguany arriba a la 16a edició. Un esdeveniment en què el 
Departament d’Esports de l’Ajuntament de Palamós  reconeix la bona feina feta per 
les entitats esportives municipals, tant les més històriques com les de més recent 
fundació; així com la realitzada pels i les esportistes que les integren, alguns dels 
quals sacrificant-hi moltes hores i esforços. En el seu afany d’innovar i millorar, 
aquest any la Gala inclou l’entrega del guardó al Millor Esportista Palamosí de 
l’any 2021 de categoria femenina i masculina, un procés en el qual tota la població 
palamosina major de 16 anys ha pogut votar entre cinc candidats de cada categoria 
mitjançant un procés de participació ciutadana. Serveixin aquestes línies per agrair 
l’activitat esportiva que es genera al municipi i que nosaltres fem protagonista cada 
any mitjançant la Gala de l’Esport Palamosí, i encoratjar els esportistes, directius 
i voluntaris, a seguir treballant com ho fan per tal que Palamós segueixi sent un 
referent en la pràctica esportiva a les nostres comarques. Per això seguirem treballant 
plegats, Ajuntament i entitats, per oferir més i millor oferta esportiva a Palamós.

LLUÍS PUIG ALCALDE DE PALAMÓS

JOAN BARBA REGIDOR D’ESPORTS
Aquest any, en la XVI edició de la Gala de l’Esport Palamosí, torno a tenir l’honor 
d’adreçar-me a tota la família esportiva palamosina. No hem pogut celebrar la Gala 
de l’Esport des de fa dos anys, en els quals la pandèmia ens ha obligat a refer-
nos i reinventar-nos en múltiples ocasions. No obstant això, entitats i esportistes 
no heu perdut la motivació, l’empenta ni l’entusiasme per fer que l’esport segueixi 
essent un dels nostres pilars fonamentals. Convé ressaltar que l’esport palamosí 
no ha perdut embranzida, així ho demostra la gran oferta esportiva: extraescolars 
esportius organitzats per les AMPA, AFA i Associacions Esportives Escolars, variada 
oferta especialitzada des dels clubs i un seguit de propostes esportives populars, que 
converteixen Palamós en un referent. Avui, més que mai, volem reconèixer l’esforç 
desinteressat de totes les entitats i AMPA/AFA del nostre municipi per fomentar 
l’esport a Palamós. Gràcies a tots per fer-ho possible.
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ESCOLES
ESCOLA LA VILA
ESCOLA VILA-ROMÀ
ESCOLA VEDRUNA
ESCOLA LA SALLE
INS PALAMÓS
CEE ELS ÀNGELS

AMPA - AFA
AFA ESCOLA VILA-ROMÀ
AEE LA SALLE PALAMÓS
AMPA VEDRUNA PALAMÓS
AMPA CEE ELS ÀNGELS 
AMPA ESCOLA LA VILA

FUTBOL
PALAMÓS, CF
VETERANS DEL PALAMÓS, CF
FUNDACIÓ ESPORTIVA PALAMÓS
CLUB DE FUTBOL GLOBAL-PALAMÓS
CLUB FUTBOL SALA PALAMÓS
CLUB FAMULUS TEAM
PENYA BARCELONISTA PALAMÓS

BÀSQUET
CLUB ESPORTIU PALAMÓS
CLUB BÀSQUET AMPA VEDRUNA PALAMÓS

ESPORTS NÀUTICS
CLUB NÀUTIC COSTA BRAVA / VELA PALAMÓS
CLUB SKAPHOS SUB PALAMÓS
CLUB DE REM PALAMÓS
CLUB NATACIÓ PALAMÓS 

ARTS MARCIALS
CLUB JUDO PALAMÓS
CLUB ESPORTIU BUJINKAN PALAMÓS
CLUB DE TAI TXÍ I KUNG FU EMPORDÀ 
ASSOCIACIÓ KRAV MAGA COSTA BRAVA

RUNNING
ASSOCIACIÓ ATLÈTICA PALAMÓS
CLUB ALPÍ PALAMÓS
CLUB ATLÈTIC MECHAAL PALAMÓS

MULTIESPORT
CLUB DE GOLF I PITCH & PUTT PALAMÓS
ASSOCIACIÓ POTS
CLUB GIMNÀSTICA RÍTMICA COSTA BRAVA
CLUB DE BITLLES CATALANES PALAMÓS
PATINATGE CLUB PALAMÓS
CLUB DE TIR AMB ARC COSTA BRAVA  3D
AGRUPAMENT ESCOLTA PALAMOSÍ
ASSOCIACIÓ ESPORTIVA BOLEI AMB B ALTA



PROTAGONISTES
2022
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El Club Bàsquet Vedruna Palamós vol premiar les 
jugadores del Júnior Femení Adriana Valiente, Asha 
Reixach, Gemma Martín, Mariona Manchado i Laia 
Sánchez que, malgrat que aquesta temporada no han 
pogut participar en competicions per no ser suficients 
components per poder inscriure l’equip, han seguit 
col·laborant i treballant pel club sempre que se les ha 
necessitat, ja sigui fent d’entrenadores, de taula o fins 
i tot entrenant amb les veteranes per seguir estant 
en forma en espera que la propera temporada puguin 
inscriure l’equip en la Lliga.

Jugadores Júnior 
Femení  
CBE VEDRUNA 
PALAMÓS

En Marc Sementé ha obtingut durant aquesta temporada 
el grau de 5è Dan de Bujinkan, convertint-se així en 
Shidoshi (instructor). Amb aquest títol, a partir d’ara 
en Marc es converteix en professor amb llicència. Per 
poder rebre el cinturó negre d’aquest 5è grau i, per 
tant, convertir-se en Shidoshi, en Marc s’ha hagut de 
sotmetre a una prova per determinar si és capaç de 
detectar la presència de perill i evadir-la. El nivell de 
Shidoshi li dona dret a en Marc a poder atorgar graus 
fins al 4t Dan.

Marc Sementé
CLUB ESPORTIU 
BUJINKAN PALAMÓS



En Guillem és el jugador més longeu del Sènior A del 
CE Palamós. L’any 2015 es va convertir en el capità de 
l’equip fins el 2018, quan es va retirar per una temporada 
i va cedir els galons a l’actual capità Frank Juanola.

En Guillem ha viscut diferents etapes al club, pujant des 
de categories inferiors i aconseguint pujar el primer 
equip des de Tercera Catalana fins a Copa Catalunya. 
Un jugador que ha demostrat durant la seva dilatada 
carrera dedicació i estima al club del qual actualment 
continua defensant els colors amb 43 anys.

Guillem Gubert
CLUB ESPORTIU 
PALAMÓS
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L’equip format per Jordi Camós, Meritxell Gutiérrez, 
Gil Fages i Estel·la Trepat, entrenat per Xavier Pallí, 
ha aconseguit els objectius marcats per l’actual 
temporada, participant a regates de nivell català 
(Campionat de Catalunya al Balís, regates N2 a 
l’Escala, Roses, Vilanova, Cambrils i Garraf i N3 a 
L’Escala, Blanes i Palamós) i també internacional 
(Gran Premi Principat d’Andorra a Arenys de Mar i la 
Optimist Trophy de la nostra vila). Tots els membres 
de l’equip passen al Grup 1 de la Federació Catalana 
de Vela.

Equip d’Optimist
CLUB NÀUTIC COSTA 
BRAVA - VELA 
PALAMÓS
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En la curta història d’aquest club, en Pablo sempre 
ha mostrat la seva predisposició a ajudar de manera 
desinteressada. Actualment és el delegat de l’equip. 
Curós fins l’últim detall, resulta una persona 
imprescindible per l’entitat, realitzant una gran tasca 
com a intermediari entre jugadors i club i essent molt 
estimat per tothom. Prepara els partits meticulosament, 
anima com ningú i sempre està preparat per ajudar. 
Serveixi aquest guardó com a agraïment.

Pablo Montenegro
CLUB FUTBOL 
FAMULUS TEAM 
PALAMÓS

2022

La Mireia, amb només 14 anys, en porta 8 vinculada 
al club. D’ella destaquen la seva gran col·laboració i 
fidelitat durant tots aquests anys, però sobretot l’esforç 
fet per superar una lesió per la qual va haver de passar 
per quiròfan i fer una llarga recuperació.

Actualment és l’única patinadora del club que practica 
dues modalitats de patinatge artístic: la lliure individual 
com a cadet de nivell 8, en la qual es troba a les 
primeres posicions del rànquing català, i la modalitat de  
show. Aquesta temporada ha fet podi al Trofeu Ciutat de 
Mallorca i ha guanyat l’Open de Girona.

Mireia Cano
PATINATGE CLUB 
PALAMÓS



Un dels objectius del CF Global Palamós és que els 
jugadors passin per les diferents etapes de formació. El 
Juvenil A és un equip en el qual molts del seus jugadors 
han compartit vestidor des de la categoria Benjamí. Des 
del club creuen que s’han guanyat sobradament aquest 
reconeixement durant tots aquests anys de futbol.

Els components de l’equip són Hicham Moumni 
(entrenador), Cherif Badji, Víctor Bosch, Pau Cereijo, Pol 
Deulofeu, Wanii Xavier Gutiérrez, Gorka Sotillos, Jairo 
Melero, Eric Planelles, Àlex Santos, Jared Moncada, 
Ilyas Moumni, Albert Daniel Bonilla, Benjamí Fortuny, 
Eduard Ortells, Claudi Torné, Jonathan Vásquez, David 
Carrillo, Miquel Doporto, Aniol Sala, Àlex Corrales i Joan 
Anchundia.

Equip Juvenil A
CLUB FUTBOL 
GLOBAL PALAMÓS

GALA DE L’ESPORT                                P A L A M Ó S

L’equip Benjamí ha fet un evolució esportiva i personal 
durant tota la temporada. Aquesta bona tasca els 
ha portat a guanyar tres títols: Lliga, Copa Girona i 
Campionat de Catalunya. Entrenats per Pedro Corbacho 
amb l’ajuda de Juan José Peña, formen l’equip: Samir 
Rehab, Aleix Corbacho, Ulises Porcel, Alan Corbacho, 
Daniela Corbacho, Tiziano Porcel, Adrià Cerrillo, Cloe 
Corbacho, Marc Fernández, Àlex Castillejo i Aleix 
Estanyol.

Equip Benjamí 
CLUB FUTBOL SALA 
PALAMÓS

2022



La Cristina és una dona valenta que a cada entrenament 
dona el millor de sí mateixa i s’esforça per tal de 
progressar i arribar a assolir tot allò que es proposa. 
No té mai una mala cara envers les seves companyes 
i les ajuda i anima sempre que pot. Una persona que 
porta l’esperit de l’esforç i de la superació en el dia a 
dia i reuneix tots els valors com a esportista destacada       
d’aquesta  associació  palamosina.

Cristina Núñez
ASSOCIACIÓ KRAV 
MAGA COSTA BRAVA
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En José té 42 anys i en fa 34 que practica el judo, 
ostentant el 2n Dan de cinturó negre. Enguany ha estat 
guanyador de la Copa d’Espanya de veterans, un títol 
més en la seva llarga trajectòria que inclou diversos 
títols de campió de Catalunya en categories infantil, 
cadet, juvenil i sènior.

Tot i formar-se principalment a Girona, avui dia en 
José forma part del Judo Palamós, on col·labora 
desinteressadament des de fa anys en l’aprenentatge 
dels judoques i també apropant l’esport a joves amb 
problemes d’integració social, tot aportant el seu 
bagatge ple de lliçons i experiències viscudes durant 
tots aquests anys als tatamis d’arreu.

José Contreras
CLUB JUDO 
PALAMÓS

2022



L’equip de bàsquet pre-mini federat de nivell C de 
La Salle ha fet una bona temporada, amb bon joc, 
companyonia i saber fer. Guiats per l’entrenador Xavi 
Mas, aquesta temporada han quedat sotscampions de la 
lliga federativa en la seva categoria, amb els jugadors 
Mario Rodríguez, Martí Balló, Biel Lazcano, Aleix 
Estanyol, Eloy Fernández, Lluc Serra, Narcís Comes, 
Ona Valls, Hugo Jurado, Raphael Sais, Vera Catalan, 
Igor Sislov i Alex Vilalta. També formen l’equip, però no 
juguen partits: Mariona Martínez, Arlet Portero, Michael 
Erickson, Mohamed el Ayachi i Raúl Uréndez.

Equip pre-mini 
federat nivell C - 
Bàsquet
ASSOCIACIÓ
ESPORTIVA ESCOLAR 
LA SALLE PALAMÓS

En David encarna tots els valors que representa 
l’entitat degana del futbol català: un jugador format 
a casa i que ha jugat en totes les categories de base 
fins arribar al primer equip del Palamós CF. També 
va jugar al Cornellà juvenil de categoria nacional i al 
Llagostera a Tercera Divisió. A més, s’ha convertit en 
el capità indiscutible de l’equip i un fix a l’eix de la 
defensa.

David Cano
PALAMÓS CLUB DE 
FUTBOL
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Aquests 3 nois són el resultat de la creació d’un conveni  
entre l’Associació POTS i el Club Natació Palamós per tal 
de millorar la inclusió en l’esport de totes les persones 
amb discapacitat i així ajudar a poder donar a tots els 
usuaris les mateixes oportunitats de participació en 
activitats esportives.

L’Ivan, en Marc i en Mateu fan natació amb les dues 
entitats juntament amb la resta de nedadors, siguin o no 
discapacitats. Ells tres van ésser els primers participants 
amb discapacitat que van formar part d’aquest conveni, i 
esperem que siguin els primers de molts.

Marc Culebras, 
Ivan Puiggròs i 
Mateu Reyes 
CLUB NATACIÓ 
PALAMÓS + 
ASSOCIACIÓ POTS La Laia és un exemple d’esforç, sacrifici i perseverança. 

Va començar amb la gimnàstica rítmica als 5 anys com 
a activitat extraescolar, i ara fa un any i mig que va 
ingressar al club. Al principi entrenava en un conjunt 
de mans lliures i aquesta temporada ha competit per 
primer cop en la modalitat individual amb pilota, essent 
un repte molt gran per a ella el fet d’actuar sola. Va 
començar insegura, però mica en mica ha anat superant 
les petites dificultats i, a mesura que ha anat avançant 
la temporada, ha evolucionat molt, classificant-se per 
la final territorial dels Jocs Empòrion, on va obtenir la 
segona posició. A més a més, té una excel·lent relació 
amb companyes i entrenadores.

Laia Mármol
CLUB GIMNÀSTICA 
RÍTMICA COSTA 
BRAVA
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En Juli va començar de ben petit al món de la natació. 
Quan li va sorgir aquesta afició, a Palamós encara no hi 
havia piscina ni club de natació consolidat, però tot i així 
ell va anar practicant aquest esport. Un cop creat el Club 
Natació Palamós, en Juli sempre n’ha estat membre.

De fet, va ser un dels primers membres infantils del 
club i el primer representant palamosí als campionats 
de Catalunya d’hivern Open Junior i Infantil, amb una 
excel·lent classificació i bon temps en la competició. 
També va ser el pioner en participar en les activitats del 
club en aigües obertes.

Juli Sánchez
CLUB NATACIÓ 
PALAMÓS

La Ivette és una atleta de categoria Sots-10 que fa 
tres anys que practica l’atletisme amb l’Associació 
Atlètica, amb uns resultats més que destacables. 
A part, la Ivette és una nena molt alegre que aporta 
molta energia al grup i que pràcticament mai falla a 
un entrenament ni a una competició, ja que li encanta 
l’atletisme.

A més a més, aquest any ha aconseguit la tercera 
posició al Campionat de Catalunya de Cros de Santa 
Cristina d’Aro, diferents podis al Circuit Gironí de cros i 
bones marques en pista, que aviat li permetran córrer 
i saltar al Campionat de Catalunya de Pista.

Enhorabona i que per molts anys l’atletisme li segueixi 
agradant tant com aquesta temporada.

Ivette Martí 
ASSOCIACIÓ 
ATLÈTICA PALAMÓS
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MEDALLA DE 
L’ESPORT ‘22

En Jordi Ros i Massó va néixer a Barcelona el 3 d’agost 
de 1951. Començà a practicar arts marcials als 20 
anys d’edat. Des d’aleshores ha practicat el jiu-jitsu 
en diversos clubs de Barcelona, fins que va decidir 
establir-se definitivament a Palamós, on ha continuat 
amb aquesta disciplina, assolint el Cinturó Negre 1er 
Dan l’any 2017. Amb el temps va sentir curiositat pel 
judo i va ingressar al Club Judo Palamós, on amb els 
anys s’ha convertit en un col·laborador fonamental 
per l’entitat, assumint tasques d’organització i arribant 
a formar part de la junta directiva. Avui el Club Judo 
Palamós el proposa per la Medalla de l’Esport, no només 
per la seva dedicació inqüestionable, sinó també per tal 
de reconèixer el treball realitzat envers el judo i el club 
que representa, així com per encoratjar-lo a continuar 
per aquesta senda, plena encara de futur.

Jordi Ros Massó 
CLUB JUDO PALAMÓS

La Mireia Fita és una esportista que gaudeix de 
la muntanya en totes les seves vessants: tant pot 
pujar el Vallibierna o la Pica d’Estats com pot fer 
una excursió per etapes com la Porta del Cel o 
l’ascensió al peu del Cerví. Enguany ha quedat quarta 
del Campionat de Catalunya de curses de muntanya.  
També practica disciplines més tècniques com ara les 
curses d’orientació, els descensos de barrancs o els 
raids d’aventura, en què cal dominar la btt, l’escalada 
o el kayak.

Així que, amb la seva joventut i veient totes les 
modalitats d’esports que ja practica,  representa 
perfectament l’estil de viure i conèixer la muntanya 
que agrada al Club Alpí Palamós. Desitgem que la 
Mireia segueixi gaudint d’aquesta rauxa durant molts 
i molts anys. 

Mireia Fita 
CLUB ALPÍ PALAMÓS
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L’any 2019 la Marxa Mar i Muntanya va celebrar el seu 
40è aniversari, però degut a la pandèmia no s’havia 
pogut fer el reconeixement fins ara. La primera marxa la 
va organitzar el Grup Sant Jordi dels Scouts de Palamós 
el 16 de setembre de 1979. Hi van participar més de 200 
persones, que van rebre un diploma signat per l’Alcalde 
i el Cap del grup Sr. Acosta. Gairebé totes van acabar la 
marxa. Uns anys després, i fins a dia d’avui, l’Associació 
Atlètica Palamós ha estat qui s’ha encarregat 
d’organitzar la marxa. Amb els anys, el recorregut s’ha 
anat canviant per adaptar-lo a totes les edats, però 
sempre amb sortida i arribada al Passeig del Mar. La 
marxa Mar i Muntanya és una activitat remarcable del 
calendari esportiu palamosí, amb una participació que 
algun cop ha superat el miler de participants.

40 anys de la Marxa 
Mar i Muntanya

El passat 1 de maig es va celebrar la 40a edició de 
les “12 hores de bàsquet”, un torneig que va tenir lloc 
per primer cop l’any 1981. El centre escolar havia 
iniciat entre els anys 60 i 70 una remodelació de les 
instal·lacions, fet que va permetre multiplicar l’oferta 
esportiva escolar.

Les “12 hores” s’han convertit en el torneig de 
bàsquet escolar més antic de Catalunya i compten 
amb el suport i patrocini de moltíssimes empreses 
i establiments. L’any 2005, pel 25è aniversari, es va 
editar un llibre explicant el primer quart de segle 
d’història del torneig.

40 anys de les 12 
hores de bàsquet de 
La Salle

ESDEVENIMENTS
HISTÒRICS
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Palamós 2022

Roser Castillo Miquel 
Natació

Emma Collins Cobo
Vela

Maria Duran Montes 
Activitat Física Adaptada

Blanca Batlle Busquet 
Atletisme i trailrunning

Aina Garriga Piera 
Patinatge artístic
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Jordi Cargol Ramon
Vela 

Marc Triano Aragón
Trailrunning

Martí Martínez Pagès
Ciclisme

Oriol Borràs Cajigós
Trailrunning

David Cano Cruz
Futbol 
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