
   

PREMIATS GALA DE L’ESPORT 2022 

Premis valors i honorífics dels clubs esportius d’Artà 

Club Esportiu Artà 

- HONORÍFIC. Ramon Ferrer: per la seva tasca diària, estima i compromís amb el Club. 

- VALORS. Equip formatiu de futbol femení: el valor de la humilitat, l’esforç i la 

constància han fet que aquest equip aconsegueixi encapçalar una lliga creada a partir 

de l’esforç d’ubicar la dona dins un món molt masculinitzat des de la base. 

Club Ciclista Artanenc 

- HONORÍFIC. Cafè Almudaina: el club Ciclista Artanenc vol donar el premi honorífic al 

Cafè Almudaina per donar suport sempre al club en tot el que ha necessitat, sent, 

encara ara, la seu social de l’entitat, i per seguir donant una mà amb tot el que poden. 

Que aquesta simbiosi pugui perdurar per empre en el temps. Gràcies! 

Club hípic d’Artà 

- HONORÍFIC. Manuela Campo Vázquez: per ser un puntal dins la secció de competició 

del Club, i recolzar sempre, no només a la seva filla, sinó a totes les persones que ho 

han necessitat 

- VALORS. Lluc Cerdà Bernat: primer alumne i ara professor i persona de confiança del 

Club. Sempre disposat a donar una mà amb el que el club requereix i compromès amb 

tots els projectes, ja sigui per consolidar-los com per fer-ne de nous. Aquests són els 

valors que tot club desitja pels seus 

Club Esportiu Sant Salvador Artà: 

- HONORÍFIC. Gerard Bravo Roura: per tots els anys de feina i dedicació al cap davant del 

club com a president. 

Club Nàutic Colònia de Sant Pere 

- HONORÍFIC. Brenard WeiDmann: en aquest cas pòstum al nostre amic i soci, Bernard 

Weidmann, per el seu amor i passió per el nostre esport demostrat al llarg de tota la 

seva vida, i que va compartir amb noltros . Va ser un soci actiu, a les regates de creuer, 

on va patronejar diferents embarcacions, sobretot els darrers anys l’AÍA, amb el qual 

va aconseguir diferents èxits. Moltes gràcies 

Club Volei Artà 

- VALORS. Gerard Diago Font: Va començar de molt jovenet al Club Vòlei Artà i va anar 

passant per totes les categories del club, amb la dificultat que hi ha al voleibol masculí, 

i jugant moltes vegades amb nins més grans que ell. Mai va perdre la il·lusió, i es va 

anar formant com a jugador i com a persona, essent partícip dels millors resultats 

aconseguits pel club al llarg de la seva historia, tant a nivell balear com nacional. Tot i 

haver jugat fora del club algun any, va voler que el darrer any abans de partir a 

estudiar, fer-lo amb el Club Vòlei Artà. Aquest any, es troba estudiant a Barcelona, i la 

constància de tots aquests anys ha que fet que es compleixi un dels seus grans somnis 



   

a nivell esportiu, formar part d’un equip professional, del màxim nivell nacional, com 

és el FC Barcelona.   

Club Aigua Esport Artà 

- VALORS. Margalida Cladera González: Constància, dedicació, esforç i moltes ganes 

d’aprendre i millorar la caracteritzen. Va començar en aquest esport quan ja no era 

una nina, però la il·lusió i les ganes de superació mai han faltat. Hores d’entrenament, 

que per ella són una diversió, un creixement personal i també una manera de 

relacionar-se i “fer club”. Sempre disposada a donar una mà quan se la necessita i a 

participar de tots els actes del club 

Club Acrobàcies Artà 

- VALORS. Maria Melis Palou: per aquests 7 anys d´esforç, sacrifici, perseverança , 

responsabilitat i autodisciplina el club lliura aquest premi. 

Club Judo Renshinkan 

- VALORS. Pep David Pascual Arnandis: Per la seva constància, entrega i ser un exemple 

a les classes i activitats per tots els seus companys i companyes. 

Club Tennis Artà 

- VALORS. Maties Torres Ramis i Cati Ramis Esteva: El Club Tennis Artà vol premiar amb 

el guardó honorífic a Maties Torres Ramis per l' extraordinària constància i sacrifici per 

tal d'arribar a assolir la seva meta: estudiar i jugar el campionat universitari dels EE.UU 

(en concret per la Universitat d'Alabama), però també el Club desitja que aquest premi 

sigui compartit amb la seva mare: Cati Ramis Esteva, com a mostra de reconeixement i 

com a representant de tots els pares i mares que lluiten cada dia per a que els somnis 

dels seus fills es facin realitat. 

Ajuntament d’Artà 

- VALORS. Grup d’Escaladors del municipi: per la seva tasca de creació, consolidació i 

manteniment de les vies d'escalada al municipi d'Artà. Recollirà el premi Tomeu esteva 

“Sinto”. 

Mèrits esportius 2022  

Premis internacionals: 

- Marina Martí Ginard: 4a al Campionat d'Europa Universitari de Polònia. 

- Ian Tomeu Martí Raskova: participant amb la selecció espanyola al Mundial de vòlei 

platja sots 19 a Turquia. 

- Maria Ramis Esteva: 6a màster F40 i 3a classificada per equips al Campionat del Món 

de Clomnel (Irlanda), 2a màster F40 al Campionat d'Espanya de pujada vertical, 

Campiona  de Balears master F40 i 1a per equips de curses de muntanya, 2a al 

Campionat de Balears de mitja marató F40, Campiona de Balears per equips absoluta, 

per equips màster, per equips de cross absoluta, per equips de cross màster, 2a 

classificada al Campionat de Balears F40 als 10.000 m., 3a absoluta i 1a màster F40 al 



   

Campionat de Kilòmetre Vertical de Curses de Muntanya. Campiona de Balears per 

equips del Kilòmetre Vertical. 

- Miquel Alzamora Riera: integrant del cos tècnic de la Selecció Espanyola de ciclisme a 

la Copa de les Nacions de Glasgow, a la Copa de les Nacions de Milton(Canada), al 

Campionat d'Europa Junior i sub23 d'Anadia (Portugal), al Campionat d'Europa Elit de 

Múnich (Alemanya), al Mundial junior de Tel Aviv (Israel) i al Mundial elit de 

Paris(França). 

- Xisca Tous Servera: medalla d'or al la International Asian Cup Truathlon, Bronze a la 

International African Cup Triathlon, Classificada a la Grand Final Wold Series Triathlon 

d'Abu Dhabi. 

- Enric Mas Nicolau: 2n a La Vuelta, quart a la Volt a la Comunitat Valenciana, guanyador 

al Giro dell’Emilia i segon a Il Lombardia. 

- Jeroni Fuster Andreu: Campió del Torneig Europeu d'Aprenents i Campió de la 

classificació general per punts Aprenents a l’Hipòdrom de Manacor i Son Pardo. 

- Catalina Fuster Servera: participant al Campionat d'Europa d'aprenents, 2a millor 

aprenent a l'Hipòdrom de Son Pardo, i 3a al Torneig de Club Aprenents. 

- Paula Ginard Pascual: 1ra classificada de la lliga autonòmica 2022 a la categoria 60; 3ra 

al Campionat d'Espanya juvenil, categoria 60; al Mundial Júnior celebrat a Finlàndia 

obtingueren una 4 posició per equips i 12a individuals. 

Nacionals: 

- Juvenil masculí Big Mat Agrupació Artà: Sots Campió de Mallorca, sots campió de 

Balears, 21è d'Espanya a Guadalajara. 

- Mats Hummert Petersen: participant al Campionat d'Espanya cadet de seleccions 

autonòmiques a Valladolid. 

- Llorenç Bauzà Mestre: participant al Campionat d'Espanya cadet de seleccions 

autonòmiques a Valladolid i campió de la Copa d’Espanya de volei amb el CV Manacor. 

- Moisés Castro Fernández: 3r de Balears i 21è al Campionat d'Espanya de Vòlei platja a 

Terol. 

- Júlia Ferrando Cantó: participant al Campionat d'Espanya de seleccions autonòmiques 

a Valladolid, Campiona de Balears de Vòlei platja i 5a al Campionat d'Espanya de vòlei 

platja a Terol. Participant al Campionat de Balears infantil d'hivern de natació. 

- Júlia Caldentey López: Sots Campiona d'Espanya de vòlei platja amb la selecció balear; 

Campiona de Balears de Vòlei platja, 5a al Campionat d'Espanya de vòlei platja a Terol, 

4a al  Campionat d'Espanya de seleccions autonòmiques i integrant del programa 

"Tecnificación 2025" de la Federació Espanyola de Voleibol 

- Fede Garcés Curbelo: Sots Campiona d'Espanya de vòlei platja amb la selecció balear; 

Campiona de Balears de Vòlei platja; 5a al Campionat d'Espanya de vòlei platja a Terol; 

4a al  Campionat d'Espanya de seleccions autonòmiques. 

- Gabriel Blasl Vallcaneras: 3r de Balears i 21è al Campionat d'Espanya de Vòlei platja a 

Terol. 

- Joan Escamilla Forteza:  3r de Balears i 21è al Campionat d'Espanya de Vòlei platja a 

Terol. 

- Toni Vives Ferrer: 3r de Balears i 21è al Campionat d'Espanya de Vòlei platja a Terol 



   

- Glòria Tous del Campo Campiona de Balears i 5a al Campionat d'Espanya de Vòlei 

platja a Terol. 

- Marta Pascual López: Campionat de Balears i 5a al Campionat d'Espanya de Vòlei platja 

a Terol. 

- Carmelo Serrano Swiacki: participant al Campionat d'Espanya infantil de seleccions 

autonòmiques a Valladolid i campió de la Copa d’Espanya de volei amb el CV Manacor. 

- Maribel Alzas Escanellas: participació al Campionat d'Espanya amb la Selecció Balear 

de Futbol Femení. 

- Infantil femení Solarta: Sots Campió de la lliga regular, Campió de Mallorca, Campió de 

Balears, Sots Campió de la Copa d'Espanya a Guadalajara i 7è al Campionat d'Espanya 

a Almeria. 

- Joan Bonet Siquier: 2n classificat al Campionat d'Espanya veterans D, 2n classificat a la 

Copa d'Espanya de marxa nòrdica Veterans D i Campió de la Copa Balear de marxa 

nòrdica Veterans D. 

- Maria Servera Gelabert: 3a classificada al campionat d'Espanya, 2a classificada a la 

Copa Balear de marxa nòrdica Veteranes D i Campiona de Balears de marxa nòrdica 

veteranes D. 

- Quadres Cladera González: Guanyador del Gran Premi Nacional de trot, amb rècord de 

temps al Gran Premi i millor registre nacional, i guanyador del Gran Premi de Manacor 

de Trot, amb rècord absolut de l'Hipòdrom de Manacor. 

- Miquel Mestre Ferriol: Campió de la Copa Balear veterà B de marxa nòrdica. 3r absolut 

al Campionat de Balears de marxa nòrdica. Participant al Campionat d'Espanya de 

marxa nòrdica amb la Selecció Balear. 

- Petra Klar: 3r classificada de la lliga autonòmica 2022 a la categoria 20, classificada pel 

campionat d'Espanya. 

- Toni Melis Tous: Campió de la Lliga Balear de Curses per Muntanya, Campió de Balears 

de Curses per Muntanya i seleccions pel Campionat d’Espanya de Curses per 

Muntanya amb la Selecció Balear. 

- Aixa Borràs Rosselló: Campiona de Mallorca de portes 4 anys, Subcampiona de 

Mallorca de potres de 4 anys, Subcampiona del XXXVII Trofeu Fabiola Fruchaud. 

- Marc Martí Valero: Sot Campió de Balears Èlit MX1, i 32è al Campionat d'Espanya Èlit 

MX2. 

- Joan Mesquida Massanet: participant al Campionat d'Espanya de Trai amb la Selecció 

Balear sub23, participant al Campionat d'Espanya de cros amb la Selecció Balears sub 

23, Campió de Balears sub23 de 10.000 m pista, Campió de Balears 5.000 m pista, 2n 

sub 23 de Balears de Trail, 4t al Campionat de Balears de cross sub23. 

- Martí Alemany Lizcano: participant al Campionat d'Espanya de cross amb la Selecció 

Balear de Sub20 i Campió de Balears sub20 de 5.000m pista. 

- Diego Krasimirov: Bronze al Campionat d'Espanya elit masculí 67 kg. 

- Salvador Brunet Pérez: participació al Campionat d'Espanya de Cross per federacions 

autonòmiques sub.18. 

- Aleix Alzamora Alcover: participant al Campionat d'Espanya de Triatló Sprint Juvenil, 

Participant al Campionat d'Espanya Absolut Super Sprint per relleus, participant al 

Campionat d'Espanya de Triatló per Clubs 2x2, participant al Campionat d'Espanya de 

Triatló individual i per Relleus, i 3r classificat al Campionat de Balears de Triatló 

categoria juvenil. 



   

- Maria Bonet Mestre: Campiona de Mallorca absolut i sub18 femení, subcampiona 

Mallorca sub16 femení, participació campionats d'Espanya individual i amb la selecció 

Balear. 

- Inés Lorenzo Ferrer: 7a classificada al Campionat d'Espanya s.16 als 100 m. tanques. 

- Paula Lorenzo Ferrer: 8a classificada al Campionat d'Espanya s.16 als 300m tanques. 

- Lluc Dols Lorenzo: Bronze al Campionat d'Espanya de ciclisme en pista en la modalitat 

de persecució per equips i 7a posició a la modalitat Keirin. 

- Maria Servera Domenge: 6a classificada al campionat d'Espanya su.14 a la modalitat 

triatló B (salt d'alçada, javelina, 1.000m). 

- Saüc Vera: 13e classificat al Campionat d'Espanya sub.14 a la modalitat triatló C (80m 

tanques, salt d'alçada, salt de llargada). 

- Julian Nieto Foresti: Subcampió Mallorca sub18, subcampió de Mallorca sub14, 

subcampió de Mallorca absolut 2a categoria, Campió de Balears sub14, Participació 

campionats d'Espanya individual i seleccions, subcampió de Mallorca de segona A per 

equips (Bar Mallorquí - Reis i dames). 

- Lily Froscher: 4a al Trofeu Infanta Elena. 

- Núnia Moreno Hernandez: 5a al Trofeu Infanta Elena, Campiona al CSO Palma 

Equestrian, 3a al Campionat de Mallorca, 3a al Campinat de Mallorca. 

- Pau Marín Ferragut: Bronze campionat Espanya sub12 ràpid, primer sub11 campionat 

d'Espanya, campió de Balears sub12, campió de Mallorca sub12, participació 

campionat d'Espanya seleccions, bronze de Mallorca de ràpides, Subcampió de 

Mallorca de Mallorca de Preferent per equips (Conecta Balear - Reis i Dames). 

Premiats Autonòmics 

- Júnior masculí CE Sant Salvador Artà: Campió preferent Mallorca grup B2 i Campió a la 

final a 4 de Mallorca B2. 

- Cadet femení Ca's Sagristà Artà: 5è al Campionat de Mallorca. 

- Cadet masculí Es Poli Bar Artà: 3r al Campionat de Balears 

- Cadet CE Artà: ascens a Preferent. 

- Infantil F11 CE Artà: ascens a Preferent. 

- Infantil masculí Ses Tres Forquetes Artà : 4t al Campionat de Mallorca 

- Prebenjamí A CE Artà: Campió de lliga i subcampió de Mallorca. 

- Aleví Femení Rest. Caf. Sant Salvador Artà: campió de la lliga regular, Sots campió de la 

fase final 6 x 6 i 4t al Campionat de Balears 4 x 4. 

- Margalida Font Planas: 2a classificada a la Copa Balear de marxa nòrdica Veterana C, 

2a classificada al Campionat de Balears de marxa nòrdica Veterana C. 

- Vicente Marín Badenes : Subcampió de Mallorca de Mallorca de Preferent per equips 

(Conecta Balear - Reis i Dames). 

- Joan Sansó Flaquer: Campió de balears de XCO màster 50. 

- Manuel Jesus Queirolo: Campió de Mallorca de preferent, subcampió de Mallorca de 

ràpides. 

- Xisco Vives Sansó: cinturó negre 1r DAN. 

- Maria Rosario Lliteras Fernández: campiona de Balears de marxa nòrdica veterana A. 

- Xisco Nicolau Morey: Campió de Balears de BTT Resistència per parelles. 

- Pere Ginard Llabrés: Campió de Balears de BTT Resistència per parelles. 



   

- Salvador Caro Madueño: Campió de la Copa Balear de marxa nòrdica, categoria 

senyor. 

- Tomeu Salas Brunet: subcampió de Mallorca de segona A per equips (Bar Mallorquí - 

Reis i dames). 

- Ignasi Maria Nicolau: Campió de Mallorca de poltres de 4 anys, Bronze al Campionat 

de Mallorca i Campió de Balears de doma. 

- Rosa González Caldentey: Subcampiona de Balears Elit de ruta. 

- Jaume Bonnin Mas: 3r de Balears de Contrarellotge Individual absolut. 

- Daniel Servera Godoy: Plata als 50 esquena i bronze als 50 papallona al Campionat de 

Balears infantil d'hivern i bronze als 50 esquena al Campionat de Balears d'estiu. 

- Àngels Martí Ginard: Plata als 200 esquena i bronze als 50 esquena al Campionat de 

Balears júnior d'estiu. 

- Andreu Albert Vives Ferrer: 2n Classificat al torneig Interilles amb la Selecció de 

Mallorca. 

- Luis Vizcaíno Mestre: participant al Campionat de Mallorca sub16 d’escacs. 

- Miquela Fuster Servera: participant al Campionat de Balears de 60m llisos. 

- Joan Mora Ladària: participant al Campionat de Balears aleví. 

- Victor Vizcaíno Mestre: participació al Campionat de Mallorca sub14 d’escacs. 

- Miquel Femenias Gonzalez: 3er al campionat de Mallorca sub.14 al relleu 4 x 80. 

- Nora Carolina Widmer: Bronze al Campionat de Balears de poltres de 6 anys. 

- Dídac López Ramón: participació campionat de Mallorca sub12, subcampió de 

Mallorca lliga promoció per equips (Perera Partner - Reis i Dames). 

- Maria Femenias Gonzalez: Campiona de Mallorca sub.12 a salt d'alçada i relleus, 3a als 

1.000m, Subcampiona Balear de cross sub.12. 

- Karla Mislata Riera: Campiona de Mallorca sub.12 a salt de llargada, 60m llisos, 60m 

tanques i relleus. 

- Anna Nicolau Sprová: Campiona de Mallorca sub.12 a relleus, subcampiona 60m llisos i 

60m tanques. 

- Margalida Servera Domenge: Subcampiona de Mallorca sub.12 a salt d'alçada. 

- Jaume Rosselló Terrassa: subcampió de Mallorca lliga promoció per equips (Perera 

Partner - Reis i Dames). 

- Maria Antònia Vizcaíno Mestre: Campiona de Mallorca sub10, Campiona de Balears 

sub10. 

- Bàrbara Femenias Gonzalez: Subcampiona de Mallorca sub.10 als relleus 4x 60m. 

- Lluis Palou Ginard: Plata campionat de Balears benjamí. 

- Marc Estelrich Rigo: Bronze campionat de Balears benjamí. 

- Angel Gari Cupido: Bronze campionat de Balears benjamí. 

- Zen Theunisse Boerboom: Bronze campionat de Mallorca benjamí. 

- Lluc Marín Ferragut: Participació campionat de Mallorca sub10, subcampió de 

Mallorca lliga promoció per equips (Perera Partner - Reis i Dames), campió de Mallorca 

llampec sub10. 

- Noah Fadini: Plata campionat de Mallorca sub10 benjamí. 

- Joan Jofre Cantó: Subcampió de Mallorca sub8. 

- Eloy Domene Espada: bronze campionat de Mallorca sub8, subcampió de Mallorca 

llàmpec sub8. 

- Priscila Gari Cupido: Bronze campionat de Mallorca sub8 benjamí. 


