
 

 

 

 

Carme Pagès Pellicé . Professora de Matemàti-
ques. La seva profes sió l’apassiona, però tam-
bé i molt l’ecologia. Aquest curs ha estat nome-
nada sòcia d’honor de la Societat Espanyola 
d’Agricultura Ecològica, com a presidenta de la 
cooperativa EL BROT de Reus, per la tasca feta 
al territori en la difusió i generació de coneixe-
ments en agricultura, ramaderia i alimentació 
agroecològica.  

Anabel Sáiz Ripoll. Catedràtica de Llengua 
castellana i gran escriptora. Aquest any ha 
estat guardonada, conjuntament amb el seu 
grup de treball,  amb el Premi Angeleta Ferrer i 
Sensat dedicat a la innovació educativa que 
convoca l’Ajuntament de Reus, pel bloc  De la 
literatura a les cuines amb textos literaris i 
moltes propostes d’activitats per a treballar a 4t 
d’ESO.  

Paula Andrea Almeida Cortecero (13 anys) 1r 
d’ESO C. Practica el patinatge de velocitat  i ha 
guanyat quatre medalles d’or en els Campionats 
de Catalunya en pista (en les proves de 300 m i 
1500 m) i una medalla de bronze en la categoria 
de 3000 m organitzats per la Federació Catala-
na de Patinatge. Pertany al club Rollersport. 

Àlex Casas Solsona (13 anys) 2n ESO C. Va 
començar a jugar al Club de Tennis de Salou. 
Actualment està jugant al de Tarragona.  Ha 
quedat campió aleví de la província a nivell 
individual i de dobles. Entre d’altres ha estat 
Campió de l’Open de Setmana Santa a Tarra-
gona,  Subcampió de l’Open d’Hivern d’Eivissa 
i Campió de Catalunya de dobles (Barcelona). 

Andrea Coca Escobedo (14 anys) 3r ESO A. 
Jugadora de Futbol Femení del Reus Deportiu, 
ha obtingut el segon premi del Torneig Estatal 
València Cup. 

 

Míriam Latorre Sánchez (16 anys) 4t ESO A. 
Jugadora  de tennis.  Campiona Provincial des 
del 2007 al 2010 en les dues categories.  Sub-
campiona del Màster 2010 de la província de 
Tarragona. 

 

David Kaufman (17 anys) 1r BAT B. Jugador 
d’Escacs ha estat campió provincial de Tarrago-
na  - Memorial Calbet 2010, 8/8 punts. Va ser 
campió del torneig juvenil d’estiu celebrat al 
Vendrell, 5,5/6 punts. Va quedar 3r al Campio-
nat Juvenil de Tarragona 2011, quedant classifi-
cat per al Campionat juvenil de Catalunya. 

 

Laura Martínez Sanahuja (17 anys) 1r BAT 
A. Ha obtingut el 2n Premi Sambori de la fun-
dació Òmnium Cultural de literatura a nivell del 
Camp i terres de l’Ebre i guanyadora a nivell de 
Catalunya d’un dels tres primers premis del 
mateix Concurs, que li serà atorgat el pròxim 
divendres dia 20 pel Conseller de Cultura i la 
Consellera d’Educació. 

María Pérez Massagués (16 anys) 4t ESO C. 
Cinturó marró de Karate. Des de molt petita 
practica  Karate, primer al Club de Karate Aran-
juez i al Karate Club Shuto de La Granja. A 
l’octubre de 2010 va quedar classificada en 3r 
lloc de kumite en la categoria cadet al Campio-
nat de Catalunya cadet, junior i sub 21 que es 
va realitzar a Vilanova i la Geltrú. Al març 
d’aquest any va quedar classificada en 3r lloc de 
kumite a la categoria cadet open al campionat 
de Catalunya de Karate Kyus Sènior que es va 
realitzar a Navàs. 

 

Judith Rubio Figuerola (14 anys) 3r ESO A. 
Els Premis aconseguits durant aquest curs, 
organitzats per la Federació Catalana  en gim-
nàstica rítmica i amb el club Reus Deportiu han 
estat: primera classificada (de tot Catalunya) 
modalitat de conjunts, categoria junior a sant 
Cugat del Vallès, 1a fase. Primera classificada 
(de tot Catalunya) modalitat de conjunts, cate-
goria junior a Lloret de mar, 2a fase. Primera 
classificada (de tot Catalunya) modalitat indivi-
dual, categoria junior a Andorra. 

 

Carlos Sánchez Lara (17 anys) 1r BAT A. 
Campió de lliga 2010/2011, en la categoria de 
2a Divisió i a l’Equip Juvenil Sub-16 de l’UCF 
Cambrils. 

 

Ariadna Sevillano i Sevillano (14 anys) 3r 
ESO C. Jugadora de Futbol Femení del Reus 
Deportiu, ha obtingut el segon premi del Tor-
neig Estatal València Cup. 

 

Kevin Vallverdú  Mesu (17 anys) 2n BAT A. 
Regatista del Club Nàutic de Salou, ha obtingut 
els següents premis: Subcampió de Catalunya 
per equips – Setembre 2010 – Club Nàutic Vi-
lassar de Mar. IV Premi Ciutat de Cambrils: 3r 
Classificat – Octubre 2010 – Club Nàutic Cam-
brils. Trofeu Primavera: 1r Classificat – Abril 
2011 – Club Nàutic Salou. Campionat 
d’Espanya: 1r Classificat categoria Sènior – 
Abril 2011 – Club Nàutic Roquetes de Mar (Al-
meria) 

 Jonatan Iglesias Bermúdez (17 anys) 1r BAT 
A. Jugador al Club de Futbol Floresta es va 
proclamar aquest dissabte 14 de maig campió 
de Lliga Preferent, fet que suposarà que jugarà 
a la Lliga Nacional la propera temporada. Ante-
riorment jugava al Salou CF. 
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