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DIADA DELS MÈRITS ESPORTIUS 
 

REGLAMENT 

 
1.- LA DIADA DELS MÈRITS ESPORTIUS TÉ COM A FINALITAT EL RECONEIXEMENT A LES 
PERSONES O A LES ENTITATS ESPORTIVES QUE HAGIN DESTACAT EN L’ÀMBIT DE L’ESPORT 
DURANT LA TEMPORADA O ANY ANTERIOR AL DE LA CELEBRACIÓ DE LA DIADA. 
 
2.- ES PROPOSEN DOS TIPUS DE PREMIS. EL PRIMER FA REFERENCIA A L’ÀMBIT GENERAL 
ESPORTIU DE MANLLEU I ELS ENCARREGATS DE LA NOMINACIÓ SÓN ELS MEMBRES DE LA 
COMISSIÓ DIRECTIVA DEL CONSELL MUNICIPAL DE L’ESPORT. 
L’ALTRA FA REFERENCIA A L’ÀMBIT CONCRET DE CADA ENTITAT ESPORTIVA MANLLEUENCA. 
AQUESTS PREMIATS HO SERAN A PROPOSTA DE LA PROPIA JUNTA DIRECTIVA DE CADA 
ENTITAT. 
 
 2.1.- PREMIATS PER LA COMISSIÓ DIRECTIVA 
  2.1.1.- EQUIPS: 
ES PREMIARAN AQUELLS EQUIPS QUE HAGIN ESTAT CAMPIONS DE LA SEVA LLIGA O 
CATEGORÍA I AQUELLS QUE HAGIN ASSOLIT L’ASCENS DE CATEGORÍA DURANT L’ANY NATURAL 
ANTERIOR AL DE LA CELEBRACIÓ DE LA DIADA. 
 
  2.1.2.- INDIVIDUALS: 
ES DISTINGIRAN QUATRE TIPUS DE PREMIATS, QUE SÓN ELS SEGÜENTS, 
   2.1.2.1.- Els que practiquen un esport individual, seran premiats quan 
acreditin haver estat, com a mínim, entre els tres millors de Catalunya de la seva especialitat, o 
dels cinc millors d’Espanya, o dels 10 millors d’Europa o havent participat en un Campionat del 
món o en uns Jocs Olímpics. 
Per poder ser premiats dos anys seguits ha de ser que, com a mínim, hagin obtingut el segon 
any el títol de Campió de Catalunya, medallista al Campionat d’Espanya, dels vuit millors 
d’Europa o haver participat per segon any en uns Campionats del món. 
 
   2.1.2.2.- Els que practiquen un esport d’equip, podran ser premiats 
individualment quan, una vegada abandonen la pràctica esportiva, se’ls reconeix la seva 
fidelitat a un club o entitat manlleuenca tot i haver estat un esportista comprovadament 
destacat en la seva faceta (màxim golejador o encistellador durant molts anys, porter menys 
golejat...). En resum, se li premiarà la seva fidelitat a l’equip. 
Excepcionalment, es podrà premiar un esportista manlleuenc que, participant amb un club no 
manlleuenc, assoleixi un títol d’elit amb el seu equip. 
També serà objecte de reconeixement aquell esportista que hagi estat convocat per un partit 
oficial o amistós de la selecció catalana o espanyola del seu esport i categoria, durant l’any 
natural anterior al del dia de la diada dels mèrits esportius. 
 En cas d’aquells esports on les categories inferiors no tinguin selecció catalana ni 
espanyola, però sí que en tinguin de provincial, es podrà premiar aquell jugador que en sigui 
convocat. 
 

2.1.2.3.- Els directius, tècnics, massatgistes o empleats d’una entitat 
esportiva manlleuenca que acabin la seva labor en el club i que l’hagin dut a terme durant 15 o 
més anys encara que sigui amb funcions diferents (excloses les d’esportista) i siguin 
considerats per la seva labor. 
 
    



Pàgina 2 

2.1.2.4.- També podrà ser premiat per la Comissió Directiva 
l’esportista que per causes de força major hagi hagut d’abandonar la pràctica esportiva o 
aquell esportista que se li reconegui un gest humà-esportiu prou considerable perquè la 
comissió decideixi premiar-lo. 
 
 
 2.2.- PREMIATS PER UNA ENTITAT ESPORTIVA DE MANLLEU 
Cada entitat esportiva de Manlleu que no tingui cap nominat per la Comissió Directiva, i que 
estigui degudament inscrita al Registre Municipal d’entitats esportives, podrà nominar el seu 
propi candidat a ser premiat en la diada dels mèrits esportius, sota el criteri que cada entitat 
cregui oportú. 
La proposta de nominació la realitzarà cada entitat seguint les indicacions i els terminis 
d’entrega que marqui cada any la Comissió Directiva. 
 
3.- QUI POT SER PREMIAT? 
Per optar al premi, a banda de les consideracions establertes en els apartats anteriors, 
s’hauran de complir alguna de les condicions següents: 
 3.1.- La persona nominada és nascuda a Manlleu i defensa els interessos d’un club 
manlleuenc o d’un club de fora de Manlleu 
 3.2.- La persona nominada fa més d’un any que viu a Manlleu i defensa els interessos 
d’un club manlleuenc o de fora de Manlleu.  
 3.3.- La persona nominada no és nascuda ni viu a Manlleu, però fa més d’un any (o 
temporada esportiva) que defensa els interessos d’un club de Manlleu. 


