
   

PREMIATS GALA DE L’ESPORT 2021 

Premis valors i honorífics dels clubs esportius d’Artà 

Club Esportiu Artà 

- Dolores Fernádez Silva: el Club Esportiu Artà ha atorgat el premi honorífic per ser una 

fidel seguidora del Club Esportiu Artà. Faci fred, neu, calor o plogui na Dolores sempre 

recolza els equips de l’Artà. 

- Àlex Sánchez: el Club Esportiu Artà ha atorgat el premi dels Valors per la lluita 

inesgotable per aconseguir un somni, el qual, entre tots, s'ha fet realitat.  

Club Ciclista Artanenc 

- Paco Cerro Flaquer: el Club Ciclista Artanenc atorga el premi honorífic a nen Paco per 

la seva implicació i constància amb tot el que el Club el pugui necessitar. 

- Rosa González Caldentey: el Club Ciclista Artanenc li atorga el premi valors per ser 

l'emblema del ciclisme femení artanenc, perquè ha demostrat perseverança amb 

l'esforç i gràcies a això ha pogut aconseguir els màxims èxits del club, però sempre des 

del respecta, la humilitat i la competició sana. 

Club Esportiu Sant Salvador 

- David Quetglas Merino: El CE Sant Salvador d’Artà vol entregar aquest reconeixement 

a en David Quetglas Merino per tota una trajectòria dins del món del bàsquet i 

especialment per la labor que ha realitzat i realitza en el nostre club. Disposat i amb 

alegria per  ajudar a qualsevol cosa que necessiti el club I fent-ho sempre amb aquelles 

ganes que només tenen els qui els agrada molt el bàsquet. En David a passat diverses 

fases dins del club, des de jugador, delegat, entrenador i directiu, en David sempre ha 

estat lligat amb la família artanenca del bàsquet. Per això creim que aquest any és la 

persona més indicada per rebre aquest premi, per nosaltres tant merescut. 

Enhorabona, bàsquet i molts d'anys!!! 

- Rodolfo Campillo Jerez: El CE Sant Salvador d’Artà vol entregar el premi valors aquest 

any a en Rodolfo Campillo "Rodi" per tot el que representa com a figura dins d'un món 

tan especial per nosaltres com és el bàsquet. El bàsquet va més enllà del joc, és una 

manera d'entendre la vida, d'afrontar-la. I en Rodi ho sap bé. I ho fa sempre, amb 

aquell optimisme qui té, aquell a qui li agrada el que fa i que transmet als qui estan a 

prop seu, des de la seva experiència com a entrenador i com a pare, sempre ha donat 

sense esperar rebre res a canvi, simplement perquè gaudeix del bàsquet i de la manera 

de ser de la seva gent. Enhorabona! Salut i molts d'anys, i si pot ser… a prop nostre! 

Club Volei Artà 

- Maria Bel Mestre Muñoz: dur ja anys en el món del voleibol i segur que ni queden 

molts més encara. Persona responsable, complidora, treballadora i exigent amb ella 

mateixa. Va començar a l’escoleta i ha anat passant pels diferents equips fins arribar a 

la categoria juvenil. També s’ha format com a entrenadora, faceta en la qual mostra 

una gran devoció i gran tracte cap a les jugadores. S’involucra amb el que se li demana 

i sempre està disposada a donar una mà. Persones com ella fan créixer el club i són 



   

molt necessàries com a exemple pels que venen a darrera. Per tot això és mereixedora 

del premi valors: MARIA BEL MESTRE MUÑOZ 

- Miquel Àngel Tous Real: Va començar al club de molt nin, quan el voleibol era per ell 

un joc més que un esport. Va anar creixent com a persona i com a jugador, al igual que 

el club i aviat la seva qualitat no va passar desapercebuda per la Federació Espanyola, 

que el convocà a diverses concentracions. També diferents clubs de Mallorca es 

fixaren en ell, tots de categoria nacional i va ser amb el Manacor on aconseguí els seus 

millors èxits, aconseguint l’ascens a la màxima categoria nacional, la Superlliga. Però 

sempre ha sabut i ha recordat d’on venia, tornant a jugar a Artà després de cada una 

d’aquestes aventures. Ell, juntament amb el Pau Cabrer i en Joan Biscai han estirat el 

“carro” artanenc durant molts anys, i amb ells han arribat els majors èxits artanencs i 

ha arribat l’hora de penjar les genolleres. Deixes el llistó molt alt pels qui venen 

darrera i sobretot un exemple a seguir de constància, sacrifici, esforç i esportivitat per 

a tots aquells nins i nines que s’inicien en aquest meravellós esport. Per tot això és 

mereixedor del premi honorífic del Club Vòlei Artà: MIQUEL ÀNGEL TOUS REAL 

Club Aigua Esport Artà 

- Júlia Ferrando Cantó: Jugadora, atleta, i per suposat, nedadora. Disciplinada, 

organitzada, constant són valors que defineixen a la nostra premiada. Els inicis a cap 

dels esports que fa han estat senzills, i això ha fet que hagués de posar-hi molt més per 

poder triomfar. Poques vegades la sentirem queixar-se, fa el que s’ha de fer, el que li 

manen, i si no surt, ho torna a fer. Aquesta caparrudesa l’ha duta a poder gaudir de 

campionats autonòmics i nacionals de diferents esports, molt diferents entre ells com 

el voleibol, el vòlei platja, l’atletisme o la natació. Per tot això, és mereixedora del 

premi valors JÚLIA FERRANDO CANTÓ. 

Club Acrobàcies Artà 

- Eva Santos Orts: Per la seva progressió, esforç, perseverança i companyerisme. 

Club Nordic Walking Llevant 

- Miquel Mestre Ferrior: per la seva ajuda i dedicació al Club, i que podem compartir 

molts d’anys aquest esport com és la marxa nòrdica. 

Club Judo Renshinkan 

- Leonidas Petrov: Per la seva constància, entrega i ser un exemple a les classes i 

activitats per tots els seus companys i companyes. 

Club Atletisme Artà: 

- Llucià Mestre Payeras: per la presidència els 8 primers anys del Club. 

Club Tennis Artà, Club Volei Artà i Club Aigua Esport Artà 

- Antonio Guerrero Matillas: Per la seva vessant com a esportista, ja que ha participat a 

diferents campionats d'atletisme i va participar al Campionat d'Espanya d'Atletisme 

Especial Olímpics a Saragossa, però també per la seva vessant social, ja que és un fidel 

seguidor d’entrenaments, partits i qualsevol altre acte que facem. I, sobretot, per les 

hores i hores de companyia i suport. Gràcies! 



   

Mèrits esportius 2021  
Premis internacionals: 

- Simon Valentín Torwie: Universitat Long Beach de Califòrnia i concentració selecció 

alemanya sots 21. 

- Pep Mascaró Adrover: obtenció del 8è DAN de judo. 

- Álex Flórez Studer: Campió de Balears absolut de marxa en ruta. Campió de Balears de 

marxa nòrdica Cat 50. 29è classificat al Campionat d'Europa 50 km marxa. 

- Miquel Alzamora Riera: Mundial júnior de pista a El Cairo (Egipte), campionat d'Europa 

elit a Grenchen(Suïssa). Campionat d'Europa júnior i sub23 a Apeldorm (països Baixos). 

- Maria Ramis Esteva: 3a Campionat de Balears màster F40 de 5000ml, i 10000ml. 

Subcampiona de Balears absoluta de trail i Campiona de Balears de trail màster f40.    

5a f40 en el campionat del Mon màster de curses de muntanya. 3a al Campionat de 

Balears màster de cros per equips. 

- Xisca Tous Servera: Campiona d'Espanya de Triatló Olímpic,9a al Mundial de Duatló, 

participants a diferents proves de la Copa del Món de Triatló, 4a al Campionat 

d'Espanya de Duatló, 5na al Campionat d'Espanya de Triatló Sprint. 

- Enric Mas Nicolau: 2n a la Vuelta Ciclista a España. 6è classificat al Tour de França 

- Jeroni Fuster Andreu: Participant campionat Europeu de Trot. Subcampió de Balears 

d'aprenents. 

Nacionals: 

- Gerard Diago Font: Sots campió de Balears de vòlei platja sots 19 i 3r d'Espanya sots19. 

- Ian Tomeu Martí Raskova: 4t classificat amb la selecció balear cadet masculina, Sots 

campió de Balears de vòlei platja cadet masculí, classificat pel campionat d'Espanya de 

vòlei platja cadet. 

- Pol Obrador Flaquer: 4t classificat amb la selecció balear cadet masculina, Sots campió 

de Balears de vòlei platja cadet masculí; classificat pel campionat d'Espanya de vòlei 

platja cadet. 

- Joan Miquel Martínez Ferrer: Sots campió de Balears de vòlei platja cadet masculí; 

classificat pel campionat d'Espanya de vòlei platja cadet. 

- Niklas Westphal: Sots campió de Balears de vòlei platja cadet masculí; classificat pel 

campionat d'Espanya de vòlei platja cadet. 

- Mats Hummert Petersen: Sots campió de Balears de vòlei platja cadet masculí; 

classificat pel campionat d'Espanya de vòlei platja cadet. 

- Lucas Hubert Lehmann: 6è classificat amb la selecció balear infantil masculina, 3r 

classificat al Campionat de Balears de vòlei platja infantil masculí; 6è classificat al 

campionat d'Espanya infantil de vòlei platja. 

- Sasha Roncalla Sequera: 6è classificat amb la selecció balear infantil masculina, 3r 

classificat al Campionat de Balears de vòlei platja infantil masculí; 6è classificat al 

campionat d'Espanya infantil de vòlei platja. 

- Llorenç Bauzà Mestre: Convocat per una concentració de la Federació Espanyola de 

Voleibol; 6è classificat amb la selecció balear infantil masculina, 6è classificat al 

campionat d'Espanya infantil de vòlei platja. 

- Miquel Àngel Sureda Mateos: 6è classificat al campionat d'Espanya infantil de vòlei 

platja. 



   

- Núria Vives Guardiola: 4a classificada amb la selecció balear infantil femenina, 13a 

classificada al campionat d'Espanya infantil de vòlei platja; Sots campiona de Balears 

de Vòlei platja. 

- Mar Quetglas Serra: 13a classificada al campionat d'Espanya infantil de vòlei platja; 

Sots campiona de Balears de vòlei platja. 

- Ane Resina Sastre: 13a classificada al campionat d'Espanya infantil de vòlei platja. 

- Carme Serrano Swiacka: 13a classificada al campionat d'Espanya infantil de vòlei 

platja. 

- Pere Andreu Martínez Ferrer: 6è classificat al campionat d'Espanya infantil de vòlei 

platja i 3r classificat al Campionat de Balears de vòlei platja infantil masculí. 

- Júlia Caldentey López: Convocada per una concentració de la Federació Espanyola de 

Voleibol; 4a classificada amb la selecció balear infantil femenina, 13a classificada al 

campionat d'Espanya infantil de vòlei platja; Sots campiona de Balears de Vòlei platja. 

Participant al Campionat d’Espanya per equips Sub14. 

- Federica Garcés Curbelo: 4a classificada amb la selecció balear infantil femenina, 13a 

classificada al campionat d'Espanya infantil de vòlei platja; Sots campiona de Balears 

de Vòlei platja. Participant al Campionat d’Espanya per equips Sub14, 2a al Campionat 

de Mallorca sub.14 i 1a al Campionat de Balears sub.14 de llançament de javelina. 

Campiona de Mallorca i de Balears per equips sub.14. 

- Solarta CVArtà: Sots campió de Mallorca i Balears, 19è classificat pel Campionat 

d'Espanya infantil femení. 

- Carmelo Serrano Swiacka: 6è classificat al campionat d'Espanya infantil de vòlei platja; 

3r classificat al Campionat de Balears de vòlei platja infantil masculí. 

- Joan Escamilla Forteza: 6è classificat al campionat d'Espanya infantil de vòlei platja; 3r 

classificat al Campionat de Balears de vòlei platja infantil masculí. 

- Joan Bonet Siquier: 3r classificat Campionat d'Espanya de marxa nòrdica Cat. 70, 

Campió de Balears de marxa nòrdica Cat. 70, i Campió de la Copa Balear de marxa 

nòrdica Cat. 70. 

- Libera Matheu Sauerbier: 3a classificada de la lliga Balear categoria 30 i campiona de la 

Copa Balears, amb Chica.  Classificada pel Campionat d'Espanya 2021. 

- Toni Piris Guiscafré: debut a la Superlliga de voleibol. 

- Vera Matheu Sauerbier: Classificada pel campionat d'Espanya 2021. 

- Aixa Borràs Rosselló: 3ra Classificada final Infanta Elena altura 1’10. 3ra de Mallorca 

categoria poltres 5 anys. Campiona de Balears categoria poltres 5 anys. 

- Marc Martí Valero: Subcampió de Balears de motocross MX1, participant al Campionat 

d'Espanya de Crosscountri i al Campionat d'Espanya de MX2. 

- Diego Krasimirov: Plata al Campionat d'Espanya de Clubs 69 kg, Bronze al Campionat 

d'Espanya de boxa 69 kg i Campió de Balears absolut de boxa. 

- Marc Dols Lorenzo: Plata en persecució per equips al Campionat d’Espanya sub15. 

Campió de Balears de ruta. Campió de Balears d'òmnium. 3r al Campionat de Balears 

de ruta. 

- Aleix Alzamora Alcover: 32è al Campionat d'Espanya de triatló cross. 33è al Campionat 

d'Espanya d'aquatló. Participant al Campionat d'Espanya de triatló supersprint. 

- Paula Ginard Pascual: Campiona de la lliga Balear categoria 60 i campiona de la Copa 

Balears 2021, amb Duc. Tercera classificada de la lliga Balear categoria 20 i tercera 

classificada de la Copa Balears, amb Lluna.  6ena al Campionat d'Espanya 2021 junior. 



   

- Lluc Dols Lorenzo: 3r de Balears de ciclisme en ruta Infantil i 20è al Campionat 

d'España. 

- Inés Lorenzo Ferrer: 2a classificada als 60m tanques al Campionat d’Espanya per 

equips Sub14, Campiona de Balears sub.14 60m tanques, relleu 4x60m, 3a als 150m. 

Campiona de Mallorca sub.14 150m, 60m tanques i salt de llargada. 2a al Campionat 

de Balears de proves combinades. Campiona de Mallorca i Balears per equips sub.14. 

- Paula Lorenzo Ferrer: Participant al Campionat d’Espanya per equips Sub14. Campiona 

de Mallorca i de balears del relleu 4x 60m sub.14. Subcampiona de salt de llargada i 

60m tanques al Campionat de Mallorca. 2a al Campionat de Balears sub.14. Campiona 

de Mallorca i Balears per equips sub.14. 

- Júlia Ferrando Cantó: 13a classificada al campionat d'Espanya infantil de vòlei platja. 

Sots campiona de Balears de Vòlei platja. Participant al Campionat d’Espanya per 

equips Sub14, Campiona de Mallorca i Balears per equips sub.14 d'atletisme. 

Classificada pel Campionat de Balears d'hivern i estiu infantil de natació 

- Maria Servera Domenge: Participant al Campionat d’Espanya per equips Sub14, 

Campiona de Mallorca de 1000m i relleus 4x 60m. 2a de salt d’alçada sub14. 2a  al 

Campionat de Balears sub.14 de 1000m i salt d'alçada. Primera al relleu 4x 60m. 

Campiona de Mallorca i Balears per equips sub.14. 3a al Campionat de Balears de cros 

sub.14. 

- Julián Nieto Foresti: Campió de Balears sub12, Subcampió de Mallorca sub12, 

participació al campionat d'Espanya sub12. 

- Lily Froscher: Plata al Trofeu Infanta Elena. 

- Marina Ginard Adrover: Plata al Memorial Dani Uson. 

- Pau Marín Ferragut: Campió d'Espanya sub10 ràpides, Subcampió d'Espanya Sub10 

clàssic, Campió de Balears sub10, Campió de Mallorca sub10. 4t classificat al Rànking 

Mundial de partides lentes i 5è de partides ràpides. 

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

sub10, participació al campionat d'Espanya sub10. 

Premiats Autonòmics 

- Club Nòrdic Walking Llevant: 2n classificat al Campionat de Balears de Clubs. 

- Primer Equip CE Artà: Campió de lliga i ascens a lliga Preferent de futbol. 

- Juvenil Masculí Bar Total: Campió Lliga Mallorca Preferent Grup 3. De bàsquet 

- Ca's Sagristà Artà: Classificat pel Campionat de Mallorca Cadet femení 

- Cadet masculí Restaurant Es Taronger: Campió de Lliga Preferent grup 3 i Campió de 

Mallorca Preferent Grup 4 de bàsquet. 

- Cadet masculí CE Artà: Ascens a Primera Regional de futbol. 

- Big Mat Agrupació Artà: Sots campió de Mallorca i tercer Balears de volei. 

- BdB Mijupe Artà: Campió de la Copa de plata infantil de volei. 

- Infantil masculí Món Dental: Campió de Mallorca Preferent Grup H de bàsquet. 

- Infantil masculí CE Artà: Ascens a lliga Preferent de futbol. 

- Prebenjamins A CE Artà: Campions de lliga de futbol. 

- Jardins Bona Feina Artà: 3r Classificat al Campionat de Mallorca aleví de volei. 

- Toni Amer Rubí: Subcampió de Balears Classe creueu RI 4. 

- Margalida Font Planas: 2a classificada al Campionat de Balears de marxa nòrdica Cat. 

60 i 3a classificada a la Copa Balear de marxa nòrdica Cat. 60. 



   

- Vicente Marín Badenas: Subcampió de Mallorca per equips primera categoria d’escacs. 

- Salvador Caro: Campió Copa Balear de marxa nòrdica. 

- Miquel Mestre Ferriol: Campió de la Copa Balear de marxa nòrdica Cat. 50. 

- Salvador Fuster: 3r classificat a la Copa Balear de marxa nòrdica Cat. 50. 

- Joana  Domenge Febrer: Bronze al Campionat de Balears de Cross Màster. 

- Manuel Queirolo: 5è al campionat de Balears absolut d’escacs, subcampió de primera 

campionat de Mallorca per equips d’escacs. 

- Tomeu Dalmau Julia: 1r Classificat Màster 40 Copa Balear de Curses de Muntanya. 

- Victor Galán Martínez: 3r Classificat Màster 40 Copa Balear de Curses de Muntanya. 

- Marcos Rigo Cabrer: Campió Balears marxa nòrdica i subcampió de la Copa Balear de 

marxa nòrdica. 

- Joan Jofre Llabrés: Campió de Balears Classe creueu RI 3. 

- Toni Melis Tous: Campió Balears Curses De Muntanya. 1r  Classificat Absolut Copa 

Balear Curses De Muntanya, i Campió de Balears Màster 35 de 10000m pista. 

- Pere Ginard Llabrés: Bronze al Campionat de Balears de BTT marató. 

- Rubén Bernad Pérez: Subcampió de Balears de BTT marató. 

- Mateu Morey Planisi: Campió de Balears de Culturisme Mens Physique. 

- Damià Jaume Zuzama: Campió de Balears Classe creueu RI 4. 

- Rosa González Caldentey: Subcampiona de Balears de BTT marató i Campiona de la 

Bimont Race  BTT XCO. 

- Joan Mesquida Massanet: Participant amb la selecció balear de muntanya al 

Campionat d’Espanya per autonomies. Campió de Balears dels 10000m pista sub20. 

Campió de Balears dels 5000m pista sub20. 

- Catalina Fuster Servera: Guanyadora del Torneig  Club d'Aprenents de la FBT i 

representant a Espanya al Campionat Europeu per Conductors Aprenents. 

- Martí Alemany Lizcano: Campió de Mallorca de 5000m sub-18 i 3r classificat al 

Campionat de Balears de 5000m sub-18. Classificat pel Campionat d'Espanya per 

seleccions de Cross Sub 20. 

- Climent Alzamora Alcover: Campió de Balears de Clubs sub 18-sub 20. 

- Àngels Martí Ginard::plata als 100 esquena, Bronze 100 estils, 50 esquena i 200 

esquena al Campionat de Balears de natació d'hivern infantil. Bronze als 50 esquena al 

Campionat de Balears infantil d'estiu. 

- Dani Servera Godoy: Bronze als 200 esquena al Campionat de Balears d'estiu. 

- Maria Bonet Mestre: 3a campionat de Mallorca sub16, campiona de Mallorca per 

equips lliga aficionats, i participació campionat de Balears. 

- Luis Vizcaíno Mestre: Participació al campionat de Mallorca sub16 i Balears sub16. 

- Carlota Mira Brown: Participant en el Campionat de Balears d'estiu 

- Paula Vizueta Fernández: Participant en el Campionat de Balears d'hivern 

- Victor Vizcaíno Mestre: Participació al campionat de Mallorca sub14 i Balears sub14 

- Nora Carolina Widmer: Bronze al Campionat de Balears de salt. 

- Nuria Moreno Hernandez: Plata al Campionat de Mallorca de salt. 

- Miquel Femenias González: 3er classificat al Campionat de Balears d’atletisme per 

equips sub.14. 

- Saüc Vera Baena: 3er classificat al Campionat de Balears d’atletisme per equips sub.14 

- YSATI VARRÀ IMHOFF: Plata al Campionat de Mallorca promeses de judo. 

- Dídac López Ramón: Subcampió de Mallorca d’escacs per equips categoria promoció. 



   

- Maria Femenias González: Campions de Mallorca de 1000m sub.12, subcampiona de 

Mallorca de cross sub.12. 

- Karla Mislata Riera: Campiona de Mallorca 60m tanques i salt de llargada sub.12. 2a al 

Campionat de Mallorca 60m llisos. 

- Anna Nicolau Srpová: 3a al Campionat de Mallorca salt de llargada i 60m tanques. 

- Jaume Rosselló Terrassa: Subcampió de Mallorca  d’escacs per equips categoria 

promoció 

- Margalida Servera Domenge: 2a al Campionat de Mallorca sub.12 dels 2km marxa. 

- Barbara Femenias González: Subcampiona de Mallorca de cros sub.8. 

- Lluc Marín Ferragut: 3er campionat de Mallorca sub8 d’escacs. 

- Joan Jofre Cantó : Participació campionat de Mallorca d’escacs sub8 prèvia 

classificació. 


