
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualitat informativa del dia: 21/11/2022

N  Nota Informativa

Conselleria d'Afers Socials i Esports

Elegits els 12 Premis Esports IB 2022

\ També s'han atorgat 6 mencions al mèrit esportiu

\ Es lliuraran en la Gala de l’Esport de les Illes Balears que se 

celebrarà el desembre

La Conselleria d’Afers Socials i Esports ha reunit aquest dilluns 21 de 

novembre el jurat dels Premis Esports IB per votar les candidatures 

presentades i aprovades per unanimitat per l’Assemblea Balear de 

l’Esport, a principis d’aquest mes. La decisió del jurat haurà de ser 

aprovada a continuació pel Consell de Govern.

El certamen dels Premis Esports IB, organitzat per la Conselleria 

d'Afers Socials i Esports a través de la Direcció General d’Esports, 

celebra enguany la seva cinquena edició. En aquesta ocasió es 

premien els millors esportistes i clubs de la temporada 2021/2022 

mitjançant uns premis que valoren l’esforç i el talent dels 

esportistes i clubs de les Illes Balears.

Els Premis Esports IB 2022 per a cada una de les 12 categories són 

els següents:
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«Posam valors a l’esport» Esports IB: Tatiana Ferreira 

(Associació Futbol per a la Igualtat)

•

Promesa masculina Esports IB: Izan Guevara (2004) 

(Motociclisme)

•

Promesa femenina Esports IB: Noa Djiu (2004) (Bàsquet)•

Millor esportista femenina Esports IB: Mavi Garcia 

(Ciclisme)

•

Millor esportista masculí Esports IB: Augusto Fernández 

(Motociclisme)

•

Millor esportista d’esport adaptat masculí Esports IB: Xavi 

Torres (Natació)

•

Millor esportista d’esport adaptat femení Esports IB: 

Violeta del Reino (Vela)

•

Millor equip femení Esports IB: Avarca Menorca (Voleibol)•

Millor equip masculí Esports IB: Mallorca Palma Futsal 

(Futbol)

•

Millor tècnic Esports IB: Kiko Martín (Piragüisme)•

Millor tècnica Esports IB: Silvia Riera (Bàdminton)•

Premi honorífic Esports IB: Rafael Márquez (Handbol)•

I les 6 mencions al mèrit esportiu són:

Sete Benavides (Piragüisme)•

Marga Perelló (Vela)•

Paula Barceló (Vela)•

Ursula Pueyo (Piragüisme)•

HC Eivissa (Handbol)•

Constància CD (Futbol)•

La Gala dels Premis Esports IB tendrà lloc dins la segona quinzena 

de desembre en el Conservatori Superior de Música de les Illes 
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Balears.

El jurat ha estat presidit per la consellera Fina Santiago i a la 

vicepresidència el director general d’Esports, Carles Gonyalons, i 

compta amb representació dels quatre consells insulars, de les 

federacions esportives individuals, de les federacions d'esports 

d'equips, del Col·legi Oficial de Llicenciats en Ciències de l'Activitat 

Física i de l'Esport, de l'Associació de Periodistes de les Illes Balears, 

del Sindicat de Periodistes de les Illes Balears, de l'Associació de 

Gestors Esportius Professionals de les Illes Balears i de la Federació 

d'Entitats Locals de les Illes Balears.

https://intranet.caib.es//pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/10034530 Pàgina 3 de 3


