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ES REUNEIX EL JURAT DE LA 25a FESTA DE
L’ESPORT CATALÀ
Alexia Putellas i Saúl Graviotto, millors esportistes de 2021
Mutuacat forma part del Jurat

MANRESA, 15 de desembre de 2021. Aquest migdia s’ha reunit el jurat de la Festa de l’Esport
Català a l’Antiga Fàbrica Damm de Barcelona. La Festa, que va néixer l’any 1996, està organitzada
per organitzada per la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, el diari Sport i la
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Secretaria General de l'Esport i de l'Activitat Física. Un any més, Mutuacat ha format part del
jurat que que ha decidit els guardons als millors esportistes de l’any 2021.
La llista completa dels premiats és la següent:

Premi al millor esportista: Saúl Craviotto (PIRAGÜISME)
Premi a la millor esportista: Alexia Putellas (FUTBOL)
Premi al millor esportista paralímpic: Sergio Garrote (CICLISME)
Premi a la millor esportista paralímpica: Núria Marquès (NATACIÓ)
Premi a l’esportista amb més projecció femenina: Elena Ruiz (WATERPOLO)
Premi a l’esportista amb més projecció masculina: Eric Pastor (REM)
Premi al millor equip català: FC Barcelona futbol femení
Premi al/a la millor entrenador/a: Xavi Pascual (HANDBOL)
Premi a l’esportista llegendari/dària: Pau Gasol (BASQUETBOL)
Premi a l’Esperit Esportiu: Àlex Roca (PARALÍTICS CEREBRALS)
Entitats centenàries: Joventut Atlètica Sabadell, Club d’Escacs Barcelona, UE Santboiana, Joventut
Bisbalenca CF, La Granada CF, Llavaneres CE, Mataronesa UD, Vilassar Dalt CE, CT Terrassa i la
Federació Catalana de Natació
Premi a la Gestió Federativa: Federació Catalana de Hockey
Premi Empresa de l’esport: Buff

Els premis es lliuraran el dia 18 de gener de 2022 a l’Auditori AXA de Barcelona, en un acte que es
podrà veure en directe per TV3.

Mutuacat és una organització social amb un model econòmic col·laboratiu que des de 1969 ofereix assegurances
d’assistència sanitària i de prestacions econòmiques amb l’objectiu de contribuir al benestar i a la qualitat de vida de la
societat catalana.
Som una entitat sense ànim de lucre, revertim els beneficis en la societat catalana i ens mantenim fidels als valors de
l’autosuficiència, i l’autogestió. Som així perquè ens vam fundar com a mutualitat de previsió social i continuem creient en
els valors del mutualisme.
Som arreu de Catalunya, amb oficina central a Manresa i delegacions a Vic, Girona i Barcelona, però amb metges a tot
l’estat.

