Bases reguladores de la 49a Nit de l’Esportista de Manresa
Sota l’organització de la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Manresa; el Manresa
Futbol Sala; el patrocini de l’Obra Social La Caixa; la col·laboració dels mitjans de
comunicació local (Regió 7, Grup Taelus, Gedi Media i Xiulet Final) i la participació de les
entitats esportives de Manresa, queda convocada la 49a Nit de l’Esportista de Manresa
per atorgar les distincions als millors esportistes, monitors i/o preparadors, clubs, entitats i
grups esportius locals, d’acord amb les següents
BASES:
1. Es designarà Millor Esportista de l’any a Manresa a la millor actuació esportiva en
les següents categories:
a) Millor esportista en categoria absoluta.
b) Millor esportista jove (fins a 18 anys).
c) Millor esportista màster / veterà (més de 40 anys).
d) Millor esportista Special Olímpics (en esport adaptat psíquic).
e) Millor esportista Paralímpic (en esport adaptat físic i/o sensorials).
f) Premi Vicenç Comas, al millor equip en categoria absoluta.
*Els esportistes de menys de 18 o més de 40 anys que participin en la categoria
absoluta no ho podran fer en les categories Jove o Veterà que li correspondrien per
edat.
2. Perquè un esportista pugui optar a una distinció caldrà que reuneixi els requisits
següents:
a) Ser un esportista manresà o haver estat enquadrat en un club manresà federat
durant la temporada 2018/2019 (des de la data de la última Nit fins l’actualitat).
b) Ser un esportista en actiu.
c) No haver sofert sancions greus per part dels organismes federatius o clubs a que
hagi pogut pertànyer.
3. Per ser designat Millor Esportista de l’any a Manresa, es valorarà el mèrit, les
característiques de l’esport, la projecció internacional, estatal, nacional o local en la
branca esportiva que practiqui el/la candidat/ta i, per aquesta raó, s’establiran les
classificacions amb caràcter absolut. No es tindrà en compte la categoria, el nivell de
competició, el sexe o la nacionalitat dels candidats.
4. S’establirà al menys un premi per categoria, que podrà quedar desert si el jurat ho
considera oportú.
5. El fet que un esportista hagi guanyat anteriorment algun dels premis establerts, no és
obstacle per ser aspirant al títol de Millor Esportista de l’any de la convocatòria
d’enguany.
6. Per tal de fer una proposta de finalistes més consensuada, el Jurat Qualificador de la
Nit de l’Esportista de Manresa atendrà la proposta de candidats a finalista proposats
des de les entitats esportives de la ciutat en totes les categories. Qualsevol ciutadà
podrà proposar candidats a qualsevol categoria.
7. Hi haurà un Jurat Qualificador que serà l’encarregat de fer la tria dels finalistes –hi ha
d’haver almenys 1 finalista per cada categoria–, i de triar un guanyador per categoria,
així com l’elecció dels altres premis previstos en les presents bases.
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8. A banda de designar el Millor Esportista de l’any a Manresa en les diferents categories,
també s’atorgaran els següents
PREMIS:
a) Premi Associació Esportiva La Salle Manresa al club, entitat, grup o
organització esportiva local que hagi assolit una tasca més destacada, realització o
esforç col·lectiu durant el decurs de la temporada 2018/2019.
b) Premi Andreu Vivó i Tomàs a l’Esport Escolar, que s’assignarà a proposta del
Consell Esportiu del Bages i de l’Ajuntament de Manresa, a qualsevol de les seves
vessants (directiva, tècnica, com a entitat ... ) per la seva participació en els Jocs
Esportius Escolars de Catalunya.
c) Premi Josep M. Montfort, al monitor o preparador que hagi treballat d’una manera
especialment abnegada en la temporada 2018/2019.
d) Premi Rafael Vilaseca, al millor àrbitre i/o jutge esportiu de qualsevol disciplina
esportiva de l’àmbit local.
e) Premi al millor directiu a la tasca eficaç i continuada del directiu d’un club i/o
entitat esportiva local durant la temporada 2018/2019.
f)

Premi al millor patrocinador d’entitat esportiva local durant la temporada
2018/2019, a alguna de les empreses col·laboradores d’entitats esportives locals.

g) Premi anomenat Campions per a tots els equips que hagin quedat campions dels
seus grups de competició i/o ascendeixin de categoria durant la temporada
2018/2019 (Categoria Infantil i/o superiors).
h) Premi Josep M. Pintó, a la persona que hagi mostrat una dedicació especial a
l’esport en qualsevol de les seves vessants.
i)

El jurat qualificador es reserva el dret d’atorgar un premi especial del jurat
anomenat Josep Vila i Valldaura.

9. Fora de les presents bases i per designació del Jurat s’assignarà una distinció
anomenada Premi Bages: Manel Estiarte per a premiar la trajectòria d’un esportista
de la Comarca del Bages.
10. El lliurament de guardons es durà a terme el dimecres 12 de juny de 2019 al Teatre
Kursaal de Manresa a partir de dos quarts nou del vespre.
11. El Jurat Qualificador de la 49a Nit de l’Esportista es reserva el dret de resoldre
qualsevol situació no prevista en aquestes bases.
12. Termini, lloc i forma de presentació de les candidatures:
a) El termini de presentació de candidatures restarà obert fins les 12 hores del dilluns
27 de maig de 2019.
b) Les candidatures s'han de presentar omplint el formulari que trobareu en la
següent pàgina web: http://www.manresa.cat/candidaturesNitEsportista
c) O bé, mitjançant l’enviament de la documentació corresponent al correu-e
esports@ajmanresa.cat. Caldrà adjuntar el currículum i una imatge de el/la
candidat/a.
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