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Arts marcials xineses i kickboxing 
 
 (Club Kickboxing Pitiuso Budoka) 
* Desiree Planells Torres, en reconeixement a la medalles d’or de Semi-
Contact i de plata de Light Contact aconseguides al Campionat d’Espanya de 
Kickboxing durant la temporada 2017-2018 
* Iñaki Lafuente Buendía, en reconeixement a la medalla d’or de Ring Sport 
aconseguida al Campionat d’Espanya de Kickboxing durant la temporada 2017-
2018 
* Jordi Marí Llobet, en reconeixement a la medalles d’or de Semi-Contact i de 
plata de Light Contact aconseguides al Campionat d’Espanya de Kickboxing 
durant la temporada 2017-2018 
* Alfonso Márquez Gálvez, en reconeixement a la medalla de plata de Semi-
contact aconseguida al Campionat d’Espanya de Kickboxing durant la 
temporada 2017-2018 
* Rubén Rodríguez Medina, en reconeixement a la medalla de bronze de Ring 
Sport aconseguida al Campionat d’Espanya de Kickboxing durant la temporada 
2017-2018 
 
Karate 
 
* Cristina Juan Pérez, en reconeixement a la medalla de plata aconseguida al 
Campionat d’Espanya de Parakárate durant la temporada 2017-2018 
 
Club Natació Eivissa- Natació  
 
* Angel Esteban Segovia, en reconeixement a la medalla de bronze de 100 m. 
papallona, aconseguit en el campionat d’Espanya Aleví, durant la temporada 
2017-2018.  

 
Natació Artística- Club Natació Eivissa 
 
* Equip Combinat Absolut de natació artística del Club Natació Eivissa, en 
reconeixement al dos títols de Campió de Balears aconseguit durant la 
temporada 2017-2018 
Eva Roselló, Jovanka Planells, Paula Castelló, Natalia Tur, Carla Guasch, 
Beatriu Reus, Emily Bustamante, Ruth Roselló y Africa del Valle  

Eva Roselló, Jovanka Planells, Natalia Tur, Emily Bustamante, Carla Guasch, 
Africa del Valle, Ruth Roselló, Carlota López y Beatriu Reus.  
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Voleibol 
 
* Víctor Sánchez Cano, en reconeixement a la seva brillant trajectòria 
esportiva i en especial a les 6 Súper Lligues de Voleibol disputades.  
 
Futbol-Sala  
 
* C.D. Gasifred ATCO, en reconeixement a 30 anys de brillant trajectòria 
esportiva i de promoció del Futbol-sala a Eivissa.  
 
Futbol 
 
* Equip Juvenil de la U.D Ibiza-Eivissa, en reconeixement a l’ascens a la 
Primera Divisió nacional Juvenil de Futbol aconseguit durant la temprada 2017-
2018 
* Unión Deportiva Ibiza-Eivissa, en reconeixement a l’ascens a la divisió de 
2ªB de Futbol aconseguit durant la temprada 2017-2018 
* Club Deportivo Ibiza, en reconeixement a l’ascens a la Tercera Divisió de 
Futbol aconseguit durant la temprada 2017- 
2018 

 
Handbol- Handbol Club Eivissa  
 
* Equip cadet masculí de l'Handbol Club Eivissa, en reconeixement al títol 
de Campió de Balears aconseguit durant la temporada 2017-2018 
* Equip Juvenil masculí de l'Handbol Club Eivissa. 
en reconeixement al títol de Campió de Balears aconseguit durant la temporada 
2017-2018 
 
Vela- Club Nàutic d’Eivissa 
 
* Carlos Roselló García en reconeixement al títol de Campió de la Copa 
d’Espanya classe “standard” aconseguit durant la temporada 2017-2018. 

 
MMA Grappling (Ibiza MMA Team) 
 
* Silvia Juaneda Muñoz, en reconeixement a les dues medalles d’or de la 
seva categoria i absoluta aconseguides en el Campionat d’Espanya de Lluita-
grappling durant la temporada 2017-2018 
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* Héctor Ferrer Vicente 
en reconeixement a la medalla de bronze (categoria 77 kg) aconseguida en el 
Campionat d’Espanya de Lluita-grappling durant la temporada 2017-2018 

 
Billar- Club Billar Eivissa  
 
* Jonás Souto Comino en reconeixement al títol de Campió d’Espanya junior 
de billar (“bola-8 i bola-9”) i medalla de bronze en el Campionat d’Europa junior 
de “bola -8” , aconseguits durant la temporada 2017-2018. 
 
Lluita Olímpica  
 
* Marc Arias Álvarez en reconeixement a la medalla de plata aconseguida en 
el Campionat d’Espanya escolar de Lluita Olímpica durant la temporada 2017-
2018 
 
Tir amb Arc- Club s’Arc d’Eivissa  
 
* Equip d’arc recorbat masculí del Club s’Arc d’Eivissa en reconeixement a 
la medalla de plata aconseguida en el Campionat d’Espanya de Tir amb Arc per 
Clubs, durant la temporada 2017-2018. 
Iván Mari Ribas, Pablo Orozco Méndez, Adrià Prats Ribas y Bora Göker Sola 
* Miguel Angel Escandell Roig: en reconeixement al títol de Campió 
d’Espanya Junior A.L. de Tir amb Arc, medalla de plata en el nacional junior de 
sala i dues medalles en campionats d’Espanya per equips aconseguits durant 
la temporada 2017-2018. 
* Pablo Orozco Méndez, en reconeixement al títol de Campió d’Espanya 
Junior A.L. de Tir amb Arc i tres medalles en campionats d’Espanya per equips 
aconseguits durant la temporada 2017-2018. 
* Bora Göker Sola, en reconeixement al subcampionat d’Espanya per Clubs 
de Tir amb Arc i tres medalles de bronze en campionats d’Espanya per equips 
aconseguits durant la temporada 2017-2018. 
* Carlos Marí Marí, en reconeixement a la medalla de bronze en el campionat 
d’Espanya de Tir amb Arc en Sala per equips aconseguida durant la temporada 
2017-2018. 
* Vicent Ribas García, en reconeixement a la medalla de bronze en el 
campionat d’Espanya de Tir amb Arc en Sala per equips aconseguida durant la 
temporada 2017-2018. 
* Jose Luis Rodríguez Masip, en reconeixement a la medalla de bronze en el 
campionat d’Espanya de Tir amb Arc en Sala per equips i dues medalles en 
Campionats d’Espanya Cadet per equips aconseguides durant la temporada 
2017-2018. 
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*Jaume Llorens Riera, en reconeixement al subcampionat d’Espanya de Tir 
amb Arc en Sala per equips i medalla de plata en Campionats d’Espanya Cadet 
per equips aconseguides durant la temporada 2017-2018. 
* Álvaro Velázquez Martínez, en reconeixement al subcampionat d’Espanya 
Cadet de Tir amb Arc A.L. per equips i medalla de bronze en el Campionat 
d’Espanya Cadet de Sala per equips aconseguides durant la temporada 2017-
2018. 
* Aaron Hidalgo Torres, en reconeixement a la medalla de bronze en el 
Campionat d’Espanya Cadet de Tir amb Arc en Sala per equips aconseguida 
durant la temporada 2017-2018. 
* Iván Marí Ribas, en reconeixement a les dues medalles de plata en 
Campionats d’Espanya de Tir amb Arc per equips i medalla de bronze amb 
Balears en el nacional de Tir en sala i aconseguides durant la temporada 2017-
2018. 
* Adrià Prats Torres, en reconeixement a les dues medalles de plata en 
Campionats d’Espanya de Tir amb Arc per equips i dues medalla de bronze en 
el nacionals cadet i junior per equips aconseguides durant la temporada 2017-
2018. 
-Iván Longhitano Riera, en reconeixement a la medalla de plata en el 
Campionat d’Espanya de Tir amb Arc en Sala per equips aconseguida durant la 
temporada 2017-2018. 

 
ADDIF (Asociación Deportiva para discapacitades de Eivissa i 
Formentera) 
 
* Associació ADDIF, en reconeixement a l'esforç de tots els seus esportistes 
que han aconseguit cinc medalles als campionats de Balears de Natació, 
Atletisme i Petanca durant la temporada 2017-2018. 
 
* Associació de Voluntaris d’Eivissa, en reconeixement i agraïment pel seu 
esforç i dedicació desinteressada, en l’organització dels esdeveniments 
esportius de la Ciutat d’Eivissa en els darrers anys. 
 
Bàdminton (Ibiza Bàdminton Club) 
 
* Ismael Oballe Oliva, en reconeixement a les dues medalles d’or en individual 
i dobles aconseguides en el Campionat d’Espanya sub-11 de Bàdminton en la 
temporada 2017-2018. 

* Marc Martín Tur, en reconeixement a les medalles d’or en individual i plata 
en dobles aconseguides en el Campionat d’Espanya sub-13 de Bàdminton en 
la temporada 2017-2018. 
 


