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AMB UN XICOTET
RETARD...
L

’antecedent de la publicació Anuari Gent de Torrent és el treball “Premis i reconeixements a persones i entitats 2015”, aparegut al BIM de Torrent
núm. 194, de l’Hivern 2015-2016, de 98 pàgines, en
la seua primera edició digital (a partir d’eixe número
el BIM de paper es veia ampliat i enriquit amb un
annex).
La motivació per a la realització d’eixe treball estava
en l’observació repetida de la conveniència d’arreplegar totes les notícies d’eixe àmbit en un catàleg
anual, que permetera donar a conéixer a la ciutadania les persones i entitats que destacaven per raons
professionals i d’altres, i estretar així els lligams de
les persones que se senten concernides per un sentiment de filiació al nostre poble.
Allí es van publicar 39 notícies de persones i entitats,
dels diferents camps d’activitats, amb un centenar
de noms propis perquè algunes es referien no sols a
una persona sinó a una llista de noms més o menys
llarga.
En el procés de documentació, redacció i edició del
treball vam concloure molt prompte que mereixia
una edició monogràfica, que a més tinguera dues
parts: una de Premis i reconeixements en l’àmbit de
la cultura, economia, educació, associacionisme i altres, i una segona, Pòdium esports, on s’arreplegarien solament les activitats esportives, de gran tradició i importància a la ciutat.
I axí es van elaborar els continguts de l’Anuari 2016,
amb un augment significatiu del nombre i varietat
de notícies, que no es va publicar en el seu moment

per una coincidència de circumstàncies negatives de
les quals una a destacar seria la fallida d’un projecte
de web on es tindria allotjada la publicació.
Després vindrien l’edicions en PDF de l’any 2017 i
les de 2018 i 2019, ambdues també en paper, gràcies
a la col·laboració d’institucions, entitats i empreses
de la població, i també la complicitat -fonamental- de
Toni Burguera SAL.
El confinament per la pandèmia de la COVID-19 va
permetre treure temps extra que vam dedicar, entre
altres assumptes, a ultimar les notícies i fotografies
de l’any 2016 i a poder preparar l’edició -encara que
quasi 4 anys després!- i completar l’Anuari que faltava, si bé solament en edició digital.
Queda completa així -amb un xicotet retard...- la
col·lecció d’este treball informatiu sobre Torrent,
del qual tenim molt sovint mostres de la seua utilitat, malgrat el recel que puga despertar en persones
que veuen en ell algo així com una visió elitista de la
ciutat sense detindre’s i aprofundir en els seus continguts.
Al llarg de les seues pàgines en estos cinc anys l’Anuari ha parlat de més de 2000 persones, de la majoria
en una única ocasió, i sempre per a informar d’activitats rellevants en varietat de camps, amb la intenció de donar-les a conéixer als nostres veïns i que
puguen d’esta manera enfortir la cohesió de la nostra societat local i servir d’exemple i motivació per a
la ciutadania, especialment per a la més jove.
Vicent Alabajos
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24 | FEBRER | 2016

EL CLUB D’DIOMES DE TORRENT REP UNA PLACA COMMEMORATIVA
DE L’AJUNTAMENT
Torrent va reconéixer, el 24 de febrer, el Club d’Idiomes amb
una placa commemorativa per fer donació d’un local de la seua
propietat, en l’Edifici Montecarlo, per a ús educatiu, cultural i/o
social. Este local és actualment aulari de l’Escola Oficial d’Idiomes a Torrent.
El local, que fou propietat del Club d’Idiomes de Torrent des
de 1971, ha sigut, durant molts anys, centre d’idiomes de referència de la ciutat amb vora 500 alumnes, i ha tingut les aules
durant molts anys en els locals de l’Obra Social de Caixa Mediterrani. Des d’eixe local ha hagut de traslladar-se recentment
al carrer Professor Francisco Idilio Gimeno, en tancar-se tots
els locals en funcionament del Centre Cultural de Caixa Mediterrani.
En la placa figuren els noms de la Junta Directiva del Club,
integrada per Pilar Martínez Martínez (presidenta), José Luis
Fresquet Gozalvo (vicepresident) , Carolina Oria de Rueda (secretària) i Vicente Muñoz Ibáñez (tresorer).

28 | FEBRER | 2016

EL CURTMETRATGE “EL TONTO DEL BOTE” , PRIMER PREMI DE LA SEUA
CATEGORIA EN LA III MOSTRA INTERNACIONAL DE CINEMA EDUCATIU

El 28 de febrer el curtmetratge d’ADISTO “El tonto del bote”,
de José Enrique March, va aconseguir el primer premi de la
secció Universitat Fins 22, en la III Mostra Internacional de
Cinema Educatiu (MICE) de València.
El curt va ser editat l’any 2014 i està basat en un relat de Begoña Valero i interpretat per usuaris de l’associació, projecte
en el qual es van interessar i van col·laborar CulturArts-IVAC
de la Generalitat Valenciana, Ajuntament de Torrent, productora Marben Media i el CEU Sant Pablo.
Luis es passa el dia pensant en la música i, fins i tot, quan va
pel carrer no pot evitar repicar amb un llapis o el que tinga a
la mà i traure ritmes de percussió fins de les llaunes. Per esta
raó alguns l’anomenen “El tonto del bote”. Però molt prompte
demostrarà el que val davant milers de persones. És una història universal, de prejudicis i superació, amb què es vol eliminar l’etiqueta de discapacitat i els entrebancs que comporta i
demostrar el talent que pot haver en estos xics i xiques i donar-los visibilitat. En este treball han col·laborat Toni Moral en
el disseny d’art, i La Rana Mariana en la música.
http://youtu.be/5RHro8EaeW0

6

PREMIS I RECONEIXEMENTS
7 | MARÇ | 2016

RUTH AGUILAR, PREMI DONA I ESPORT ASSOCIACIÓ ROOSVELT
Amb motiu del Dia Internacional de la Dona, l’Associació Roosvelt, de Conca, va lliurar el Premi Dona i Esport a les esportistes paralímpiques que formen part del projecte “Trainers
paralímpics” reconeixent, d’esta manera, la trajectòria professional esportiva i el treball realitzat de Carla Casals i Marta
Gómez (nadadores), Marta Arce (judoka) i la torrentina Ruth
Aguilar (atleta).
Es tracta d’una iniciativa que va sorgir mitjançant el Programa ADOP OCUPACIÓ PROAD, duta a terme per la Fundació
ONCE, el Comité Paralímpic Espanyol i el Consell Superior
d’Esports amb la finalitat que els esportistes paralímpics puguen incorporar-se al món laboral una vegada acabada la seua
carrera esportiva professional.
“Trainers paralímpics” està format per 15 esportistes que es caracteritzen per tenir una envejable carrera esportiva i grans
dots de comunicació, que traslladen a institucions, col·lectius
i empreses, mitjançant xerrades i conferències, els seus valors
i les claus que han portat a l’èxit. Per això, este projecte busca
potenciar les habilitats socials i aprofitar els valors que encarnen els esportistes paralímpics per traslladar-los als diferents
àmbits de la societat.

7 | MARÇ | 2016

PREMIS BOTAFOCS FALLA CRONISTA 2016

que sempre va defensar Vicent Beguer Esteve, Botafocs.
Els guardonats en este primera edició, que reberen la distinció
el 7 de març, van ser:
Falla de la Plaça de Torrent, la primera comissió fallera torrentina en la seua celebració del seu 75 aniversari.
Eugenio Simó Muñoz, dissenyador gràfic que ha aportat els
seus dissenys en multitud de celebracions festives i tradicionals de la nostra població, així com la seua col·laboració en diferents publicacions festives i culturals de Torrent.
Premi Extraordinari a Alfred Domínguez Ibáñez, per la seua
trajectòria i compromís amb la cultura i el teixit associatiu de
la nostra població.
La Falla Cronista Vicent Beguer va crear els Premis Botafocs
en els quals es reconeix la labor d’entitats i persones que per la
seua trajectòria personal o professional tenen especial implicació amb la nostra cultura, tradicions i compromís social, valors

En les pròximes edicions dels Premis Botafocs el jurat estarà
format pels premiats de l’edició anterior actuant com a secretari del mateix el/la president/a de la comissió, que valoraran
entre les propostes que es realitzen a través de la junta directiva de la falla, de membres de la mateixa, o del mateix jurat.
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8 | MARÇ | 2016

L’ASSOCIACIÓ CULTURAL TÈCNIQUES ORIENTALS,
PREMI DONA ATENEA 2016

Entre els actes que es desenvoluparen en la celebració del Dia
Internacional de les Dones hi hagué la tradicional entrega del
Premi Atenea, el 8 de març, que va ser atorgat a l’Associació
Cultural de Tècniques Orientals de Torrent, associació feminista que organitza activitats de gimnàstica basada en tècniques
orientals, classes de sevillanes i altres activitats lúdiques i culturals.

L’encarregada de recollir el premi fou Inmaculada Silla, actual presidenta de l’associació, que va dirigir unes paraules als
assistents, i que va estar acompanyada de moltes de les dones
de l’associació, fent-li costat a la presidenta en este important
acte per al grup.

10 | MARÇ | 2016

REPARACIÓ I RECONEIXEMENT PERSONAL A L’ALCALDE REPUBLICÀ
SALVADOR FERNÁNDEZ ROS
La corporació municipal de Torrent va celebrar, el 10 de març,
el ple extraordinari a petició de la família de Salvador Fernández Ros per a la declaració de reparació i reconeixement personal al seu favor obtinguda en l’aplicació de la Llei de Memòria
Històrica per part del Ministeri de Justícia el 2011.
Salvador Fernández Ros fou alcalde a Torrent entre 1936 i el 9
de desembre de 1939 per Esquerra Republicana i en 1940, després d’un procés injust, sense cap garantia i cap tipus de sentit,
va ser afusellat pel règim franquista per la seua defensa de la
legalitat i la legitimitat democràtiques.
La decisió de concedir la reparació i reconeixement personal
a favor de Salvador Fernández Ros en el ple extraordinari va
ser unànime.
Salvador Fernández Ros, una persona que, a la llum de gent
que el va conéixer o que en té referències familiars, va mostrar sempre un procedir recte i fidel a la causa que el portà a
presidir el nostre Ajuntament. Un ciutadà honorable i pacífic,
que va creure que era possible la regeneració del seu país i que,
segons diuen d’ell, vinculat com estava al partit de Manuel
Azaña, va procurar oferir al seu poble la millor opció en el
camp de la cultura i de les relacions humanes.
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PREMIS ESTUDIANTS CONSERVATORI I BANDES DE TORRENT
VICENT BARBETA GUANYA EL PRIMER
PREMI DEL CONCURS JOVES INTÈRPRETS
DE CASTELLNOVO
L’Ajuntament de Castellnovo va celebrar durant els mesos de
febrer a març de 2016 la novena edició del Concurs de Joves
Intèrprets Vila de Castellnovo. Després d’un parèntesi de quatre anys, es reprén aquesta iniciativa que té com a objectiu
final impulsar la interpretació i fomentar la música entre els
més joves, així com dinamitzar la vida cultural del municipi.
Com en edicions anteriors, el concurs estava dividit en quatre
categories: la categoria D, per a menors de 14 anys; la C, destinada per als joves de 14 fins als 16 anys; la B, per als de 17 a 20
anys; i l’última, categoria A, per als de 21 a 25 anys. Està destinat a instrumentistes de vent-fusta i vent-metall.
L’alumne del Conservatori de Torrent Vicent Barbeta va aconseguir, el 12 de març, el primer premi de la Categoria B amb
l’obra obligada “Pantomima” d’Sparke i “Harlequin” del mateix
compositor, com lliure elecció.

HÉCTOR MORA GUANYA EL SEGON PREMI
DEL CONCURS QUARTET GAUDÍ.
Els dies 2 i 3 d’abril es va celebrar en la localitat de Selva del
Camp (Tarragona) el primer curs per a trombons organitzat pel
Quartet Gaudí. Per a la clausura de l’encontre es va programar
un concurs, que tenia dues categories: la A (de 8 a 12 anys) i la
B (de 15 a 18 anys). El guanyador del 2n Premi de la Categoria
A va ser Héctor Mora Cano, alumne d’ensenyaments professionals al Conservatori Professional de Música de Torrent.

TRES ALUMNES DEL CONSERVATORI
INGRESSEN EN LA JOVE ORQUESTRA DE
LA GENERALITAT VALENCIANA
Tres alumnes del Conservatori Professional de Música de Torrent han entrat a formar part de la Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana (JOGV): Guillem Antich (violí de 6é. d’EE.
PP.), Alma Rueda (viola 4rt d’EE.PP.) i Adrián Rescalvo (contrabaix 3er d’EE.PP.)

BENJAMÍ FALCES INGRESSA EN THE ROYAL
CONSERVATORY OF THE HAGUE
L’exalumne Benjamí Falces es presentà a les proves per a l’admissió del The Royal Conservatory of The Hague amb dues
obres, “Fuzzy Bird Sonate” de Takashi Yoshimatsu i “Fantasia”
–obra composta per ell mateix-, acompanyades per David Almerich al piano. El jurat va valorar que el repertori era molt
interessant i Benjamí va ser acceptat al centre, on actualment
està cursant un màster en interpretació clàssica que té una durada de dos anys.
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TRES EXALUMNES DEL CONSERVATORI EN
L’ORQUESTRA ORSAXCOVA.
Els dies 2 i 3 d’abril es va celebrar en la localitat de Selva del
Camp (Tarragona) el primer curs per a trombons organitzat pel
Quartet Gaudí. Per a la clausura de l’encontre es va programar
un concurs, que tenia dues categories: la A (de 8 a 12 anys) i la
B (de 15 a 18 anys). El guanyador del 2n Premi de la Categoria
A va ser Héctor Mora Cano, alumne d’ensenyaments professionals al Conservatori Professional de Música de Torrent.

MAR PEÑALVER, I PREMI DEL XII CONCURS
D’INTERPRETACIÓ VILA DE BETXÍ
L’ alumna i veïna de la ciutat, Mar Peñalver Ibáñez, que cursa
quart de violí d’Ensenyaments Professionals amb la professora
Rosa Pla, va obtindre el primer premi en el XII Concurs d’Interpretació Vila de Betxí en la categoria I (de fins a 12 anys). El
concurs se celebrà els dies 22, 23 i 24 de abril. La final va tindre
lloc el 24 d’eixe mes en l’Auditori Municipal de la localitat castellonenca.

FRAN SILLA MONCHOLÍ, DE LA BANDA
DEL CERCLE CATÒLIC, I PREMI CONCURS DE
TUBA VILA-JOIOSA
El músic de la Banda del Cercle Catòlic de Torrent Fran Silla
Moncholí, de 15 anys, va obtenir el 14 de maig, el primer premi
amb menció d’honor a la màxima puntuació en la VI Edició
del Concurs de Tuba de la Ciutat de la Vila Joiosa. La qual va
tindre doble mèrit atès que fa dos anys, en la IV Edició, també
va obtenir premi, en aquell moment el segon.

ROCÍO CRESPO, PRIMER PREMI DEL VII CERTAMEN INTERNACIONAL D’HAVANERES.
El VII Certamen Internacional d’Havaneres per a Solistes es va
celebrar a Torrevella i va ser clausurat en la nit del dissabte 5
de novembre, després de la fase final en la qual van competir
6 cantants interpretant una havanera i una romança. El premi
del públic, dotat amb 1.000 euros i diploma, va ser per a Rocío
Crespo, de la Banda Unió Musical de Torrent, i el premi del
jurat, dotat amb 2.000 euros i diploma, es va atorgar al baríton
Pablo López. Així mateix, es va donar a conéixer el Premi de
Composició Manuel Parada, dotat amb 3.000 euros i diploma,
que va recaure en l’obra “En els teus ulls viu el mar”, amb lletra
de Katia Ariana Torres Iturrizaga i música d’Armando Bernabeu Lorenzo, que serà l’havanera obligada en el certamen de
2018.
La soprano Rocío Crespo, alumna de cant de la Unió Musical
de Torrent, va obtindre el favor del públic i aconseguí el major
nombre de vots que s’arreplegaren en les urnes instal·lades en
el Palau de la Música.
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LIDIA TEJERO, GUANYADORA DEL XVI
PREMI D’INTERPRETACIÓ VICENT GALBIS
El Premi Vicent Galbis, en la seua XVI edició, es va celebrar
el 22 de novembre, al Conservatori, amb la participació dels
finalistes, que havien disputat la fase prèvia de concurs on es
va poder constatar l’alt nivell exhibit pels alumnes. El jurat va
decidir atorgar els següents premis: Primer premi, dotat amb
800 €, per a Lídia Tejero Baixauli (clarinet). Segon premi, dotat
amb 500 €, per a Francisco González Ferrandis (oboé). Tercer
premi, dotat amb 300 €, per a Delia Serrano Martínez (flauta).

ALBERTO MIQUEL SILLA, SEGON PREMI
DEL CONCURS NACIONAL DE TROMBÓ
Al concurs nacional que va convocar l’Associació de Trombonistes d’Espanya (ATE) es presentaren més de 70 sol·licituds
en la primera fase i arribaren a la final 25 trombonistes de moltes parts d’Espanya en set modalitats diferents, segons l’edat,
repartides entre trombó tenor, baix i jazz. L’alumne del Conservatori Professional de Música de Torrent Alberto Miquel
Silla va obtindre el segon premi en la modalitat de trombó baix,
quedant el primer premi desert.
Tot i això, el jurat, presidit per Gilles Milliêre, va ressaltar la
qualitat de la interpretació d’Alberto Miquel i les seues possibilitats futures. Cal recalcar que el canvi de trombó tenor a baix
l’ha fet Alberto fa uns mesos.

19 | MARÇ | 2016

JOSÉ. M. PEIRÓ, PRESIDENT DE LA EUROPEAN NETWORK OF WORK
AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY

El catedràtic torrentí de Psicologia Social i de les Organitzacions de la Universitat de València José M. Peiró va ser elegit, el
19 de març, president de la Xarxa Europea de Catedràtics de
Psicologia del Treball i de les Organitzacions (ENOP), fundada en 1981, que integra un màxim de tres catedràtics per país
i que compta amb representació de la major part dels països
europeus.
Durant els seus més de 35 anys d’existència, l’ENOP ha pro-

mogut la identitat i el desenvolupament de la Psicologia del
Treball i les Organitzacions europea contribuint de forma important al seu desenvolupament científic i acadèmic. L’ENOP
ha jugat un paper fonamental en la creació de l’European
Association of Work and Organizational Psychology, en el
desenvolupament del Model de Referència per a la formació
dels Psicòlegs Europeus del Treball i de les Organitzacions i
en el desenvolupament del Certificat Professional de Psicòleg
Europeu (Europsy). A més, ha promogut un gran nombre de
reunions científiques en moltes parts d’Europa i ha impulsat
també diversos projectes transnacionals, i és una institució de
referència d’aquesta disciplina psicològica en l’àmbit acadèmic
i ha desenvolupat una ampla col·laboració amb institucions i
associacions similars en altres regions.
El professor José M. Peiró és Director de l’Institut Universitari
IDOCAL i Catedràtic de Psicologia de les Organitzacions i el
Treball. En juliol de 2015 va rebre el Premi Aristòtil concedit
per la Federació Europea d’Associacions de Psicologia, que representa un dels guardons més prestigiosos de la ciència psicològica en l’àmbit internacional.
El professor Peiró també és notícia perquè el Consell de Govern de la Universitat Miguel Hernández d’Elx l’ha nomenat
recentment Doctor Honoris Causa, i ha elegit com a padrí de
la cerimònia, a celebrar pròximament, al professor emèrit de
Psicologia Social de la UMH, Jesús Rodríguez Marín.
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JOSÉ M. PEIRÓ I ALICIA SALVADOR,
NOMENATS MEMBRES DE L’ACADÈMIA DE
PSICOLOGIA D’ESPANYA
D’altra banda, el catedràtic torrentí i la seua dona, Alicia Salvador, també catedràtica de la Universitat de València, han
estat nomenats acadèmics de la recentment creada Acadèmia
de Psicologia d’Espanya, per decret de 14 de maig de 2015, la
comissió promotora de la qual ha comptat amb el seu treball i
assessorament.
Les Acadèmies són institucions del més alt nivell cultural i científic, respectades a nivell nacional i internacional, per reunir
entre els seus membres moltes de les figures de més alt rang
en una certa especialitat.
Aquesta creació ve a afegir una peça molt important al procés
d’institucionalització de la psicologia espanyola, que té ja una
importantíssima presència en les nostres universitats, centres
de recerca, i compta amb un gran nombre de personalitats ben
conegudes internacionalment.

JOSÉ MARÍA PEIRÓ VA SER NOMENAT PSICÒLEG DE L’ANY
El professor torrentí José María Peiró ha estat guardonat amb
el títol de ‘Psicòleg de l’any’ per la Fundació Espanyola per a la
Promoció Científica i Professional de la Psicologia, en el marc
dels premis anuals José Luis Pinillos.
El premi es concedix al psicòleg elegit mitjançant votació pels

degans dels col·legis de psicòlegs de les diferents autonomies,
els degans de les facultats de Psicologia i els membres del Consell de Patronat de Psicofundació. La presentació del premi va
tindre lloc en la clausura de les III Jornades d’Excel·lència i Innovació en Psicologia el 16 de desembre.

NOU PROJECTE EUROPEU DE L’IDOCAL
A primers de desembre, així mateix, es va a realitzar en la seu
del Ministeri d’Educació i Formació de Vietnam, a Hanoi, l’acte de llançament del Projecte “European and Vietnamese Collaboration on Graduate EmploymENT 2013 EVENT”. Aquest
projecte està finançat per la Unió Europea en el marc d’Erasmus , i dins del programa K2 dirigit a promoure la Cooperació per a la Innovació i intercanvi per a les bones pràctiques:
Desenvolupament de capacitats en l’àmbit de l’Educació Superior.
L’objectiu del projecte és incrementar la possibilitat d’aconseguir treball dels graduats universitaris a Vietnam.
Els partners europeus del projecte són a més de la Universitat
d’Upsala, la Universitat de València, la Universitat Rijksuniversite i Groingen, Kungliga Tekniska Hoegskolan.

19 | MARÇ | 2016

LA FALLA LA COTXERA HOMENATJA RAMÓN NAVARRO
En la tornada de la Mare de Déu de les Falles 2016, el 19 març,
la falla del barri de la Cotxera de Torrent va retre un emotiu
homenatge a Juan Ramón Navarro Alejandro “La veu de Torrent”, que va faltar fa uns mesos en accident de moto en la corba de Peons caminers, en la carretera de Montserrat.
El lloc escollit per a realitzar-li l’homenatge i col·locar una placa en el seu record ha sigut la cantonada dels carrers Maestro
Sosa i Benisaet, lloc des del qual sempre recitava poesies a la
Mare de Déu dels Desemparats, de qui era un fidel devot.
La veu en off de Ramón Navarro sempre va conduir els actes
fallers de la ciutat de Torrent, i el seu amor a les falles, a les
tradicions torrentines, a la Setmana Santa, a la Mare de Déu
dels Desemparats i a la Matraca de Torrent, s’expliquen des de
març amb uns taulells en el seu record i memòria.
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ADISTO I ASPANION, PREMIS CIUTADÀ 2016

La Federació d’Associacions Ciutadanes de Torrent (FAC) va
donar a conéixer, en una vetlada celebrada a la sala d’actes de
l’Ajuntament el passat 23 d’abril, els premis Ciutadans 2016
tant en l’àmbit local com en el Nacional. En esta ocasió el guardó d’àmbit local ha sigut per a l’Associació de Discapacitats de
Torrent (ADISTO), i a nivell nacional la l’associació que rebé
el reconeixement de la Federació fou ASPANION, Associació
de Pares de Xiquets amb Càncer de la Comunitat Valenciana.
El reconeixement a ADISTO, entitat molt coneguda i present

en la vida diària de Torrent, els dona un impuls afegit per seguir treballant en la integració de les persones amb discapacitat intel·lectual, a nivell educatiu, laboral i social.
ASPANION, creada en 1985, ha recorregut un llarg camí, però
el seu objectiu sempre ha sigut estar al costat de les famílies
que tenen o han tingut un fill amb càncer. Des de les seus de
València i d’Alacant atenen una mitjana de 130-140 casos
nous anuals de menors amb edats compresos entre els 0 i els
18 anys, diagnosticats i tractats en una de les tres Unitats de
Referència d’Oncologia Pediàtrica de la Comunitat Valenciana. Estan compromesos amb la gestió ètica, la responsabilitat
social, la transparència en l’administració dels recursos i la millora contínua, marcant el camí cap a la qualitat integral i l’excel·lència dels programes i serveis que oferixen al col·lectiu: el
suport psicològic, social i econòmic; l’atenció integral en malaltia avançada; la cooperació social i el voluntariat; la informació
i difusió del càncer infantil i les seues seqüeles; i la cooperació
amb altres organismes implicats en les àrees social, sanitària i
el voluntariat.

24 | ABRIL | 2016

MENCIÓ A LA JUNTA LOCAL DE TORRENT DE L’AECC PER LA
CAMPANYA 2015
La Junta Local de Lluita contra el Càncer de Torrent (Delegació Local de l’AECC), que presidix Pilar Puig Martí, va rebre
una placa, el 24 d’abril, com a ciutat amb més recaptació en la
campanya de la comarca de l’Horta Oest en 2015, amb un total
de 55.029,00 €, que representa un percentatge d’aportació per
habitant de 0,69 €. En este índex la població que més va recaptar va ser Jalance, amb 12.00 € per habitant.
En 2015 AECC va conseguir 1.417.290,62 €, que comptant els
1.649,640 habitants, fa una mitjana de 0,86 € per persona.

24 | ABRIL | 2016

PEP MEDINA, RAFA SANCHO I ENRIC CUBES, PREMIS MAULET 2016

Organitzat per la Comissió 9 d’Octubre i realitzat amb motiu de
la data del 309 aniversari de la Batalla d’Almansa, diumenge
24 d’abril, al Centre Ambiental El Vedat, es va fer l’acte de lliurament dels Premis Maulet 2016, un guardó que reconeix les
persones que han destacat per la seua trajectòria vital en favor

de la defensa del fet valencià.
Així mateix es va llegir el manifest valencianista, que se situa del cantó de la recuperació del poble valencià, d’Oriola a
Vinaròs, com a subjecte i la consecució de la sobirania entre
els pobles d’Europa. A més de l’actuació del cantautor Toni de
l’Hostal, el 2n Aplec 25 d’Abril va comptar amb un esmorzar de
germanor en què van participar representants d’Alternativa
Socialista Cli-As País Valencià, Bloc Nacionalista Valencià, Els
Verds del País Valencià, EUPV Torrent, Esquerra Republicana
del País Valencià i Guanyant Torrent, entre altres.
També es comptà amb la participació de Muixeranga la Torrentina, La Gavella Associació, Colisea Torrent, CSA La Llavor,
Torrent Plataforma, Comissió 8 de Març, Cucurucú Teatre Associació, El Casino i Col·lectiu Soterranya.
Pep Medina, Rafa Sancho i Enric Cubes van ser les persones
a qui s’atorgà esta distinció, en la seua primera convocatòria.
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PREMIS I RECONEIXEMENTS
24 | ABRIL | 2016

HOMENATGE AL MÚSIC VICENT COSTA CORTELL
Diumenge 24 d’abril la sala d’assajos de la Unió Musical de Torrent va acollir una trobada d’homenatge a qui va ser mestre de
vent-metall de l’escola de la banda, Vicent Costa Cortell.
Va ser un acte ple d’emotivitat on, a part del mestre Costa, assistiren molts dels alumnes i amics i amigues de la banda UMT.
La cloenda va estar a càrrec de la Brass-Band de la Unió Musical de Torrent, que va interpretar obres de Copland, Bert
Appermon, Hans Zimmer i Coldplay, dirigits per Bernardo
Mora i amb la col·laboració com a solista de bombardí Juanjo
Munera Balaguer.

25 | ABRIL | 2016

VICENT PEIRÓ IBÁÑEZ, ENTRE ELS GUARDONATS AMB EL PREMI
FRANCESC DE VINATEA 2016

Entre els actes institucionals que es van organitzar en la commemoració del 25 d’Abril, està el lliurament del premi Francesc
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de Vinatea, que en esta ocasió va recaure en els membres de
la comissió valenciana d’experts sobre finançament, integrada
per Francisco Pérez, Rafael Beneyto, José Antonio Pérez, José
Ismael Fernández, Vicent Cucarella i el torrentí Vicent Peiró
Ibáñez.
L’estudi que van realitzar per encàrrec del parlament valencià
sustenta les reclamacions perquè s’aborde un nou model de
repartiment dels diners entre autonomies. El portaveu de la
comissió va assegurar que s’ha fet un bon treball de conscienciació en estos anys.
Durant l’acte en les Corts va destacar que és una evidència empírica la falta de recursos de la qual emmalalteixen els valencians respecte del conjunt de l’Estat. “Tenim sòlides raons que
sustenten les nostres peticions”, va assenyalar l’expert qui va
assegurar que encara que el missatge comença a calar cal seguir repetint-lo. “El nostre dèficit és major malgrat que gastem
menys”, va subratllar.
També va assegurar que han detectat retallades en Sanitat,
Educació i Benestar Social del 20 % en els últims anys i que esta
situació amenaça fins i tot la viabilitat de l’autogovern.
El president de les Corts, Enric Morera, va recalcar que es
complixen 309 anys d’una de les jornades més negres de la
història del poble valencià, la “desfeta” d’Almansa. Va cridar
perquè es puga aprofitar que les Corts són les més plurals des
de 1978 i repetir la reivindicació d’aquells anys que va permetre conquistar l’autogovern.

PREMIS I RECONEIXEMENTS
28 | ABRIL | 2016

RECONEIXEMENT DE L’ASSOCIACIÓ D’ANTICS ALUMNES DE
L’IES TIRANT LO BLANC AL PROFESSOR ELOY BOHIGAS

El 28 d’abril es va celebrar un acte organitzat per l’Associació
d’Antics Alumnes de l’IES Tirant lo Blanc en homenatge a Eloy
Bohigas Campos, professor de l’Institut de Torrent en el període 1972 a 1985, que va faltar el 9 de gener de 2016 a Torrent,
als 87 anys. En la seua vida esportiva cal ressaltar que va ser
àrbitre, president del Comitè d’Àrbitres de València i medalla
de plata al mèrit esportiu d’handbol per la Real Federació Espanyola d’Handbol

Són molts els alumnes que va tindre en els anys que passà a
l’ITEM i estos alumnes volgueren oferir-li este reconeixement
a la seua trajectòria singular en la dedicació desinteressada del
seu temps lliure en aquest foment de l’esport que va permetre que dissabtes, diumenges i alguna vesprada entre setmana,
fera possible la pràctica esportiva d’un gran nombre d’alumnes.
Seu va ser l’esforç en la promoció de l’esport escolar, en les seues diferents manifestacions (atletisme, bàsquet, escacs, handbol, judo, tennis, tennis de taula,...) i va establir unes bases perquè es formaren clubs, que a la seua vegada, crearen diferents
categories d’edat.
La placa que se li va lliurar a la família diu: “L’Associació Antics
alumnes a Eloy Bohigas i Campos per la seua trajectòria com a
professor d’Educació Física de l’ITEM Torrent, en la promoció,
dedicació constant i incentivació de l’esport entre l’alumnat,
facilitant així la creació de clubs, que varen permetre, després
de l’etapa escolar, mantindre com a referent d’una pràctica saludable en la ciutat de Torrent”.
Uns mesos després, el 2 de juliol, en el transcurs de l’assemblea
anual de la Federació d’Handbol de la Comunitat Valenciana,
que es va celebrar a la nostra ciutat, es van atorgar diferents
mencions a persones relacionades amb este esport, i es va retre homenatge a Eloy Bohigas, com a àrbitre d’handbol.

30 | ABRIL | 2016

CONCERT D’HOMENATGE A JOSÉ ARNAU SANCHIS

La sala d’actes de l’Ajuntament fou l’escenari, el 30 d’abril, del
concert d’homenatge a José Arnau Sanchis, que fou professor
de guitarra de l’Associació de Veïns Camí la Nòria, amb les actuacions de la Coral del CEAM Torrent, la Rondalla de Guitarra Pua i Cant de Paiporta i la Rondalla i Cant de l’AVV Camí la
Nòria, de Torrent.

José Arnau Sanchis (1983-2013) va ser professor del Centre
Autoritzat Professional de Música Vicent Sanchis i Sanz d’Alaquàs. Va nàixer a Canals, on inicia els seus estudis musicals.
Estudia al Conservatori Superior de Música de València amb el
catedràtic Antonio Galindo. A més, va rebre classes magistrals
de Rubén Parejo, David Russell, Pepe Romero, Ricardo Gallén,
Joaquín Clerch, Pavel Steidl, Álvaro Pierri, entre altres.
Va estar premiat en nombrosos concursos, com ara el XV Concurs de Joves Intèrprets Ruperto Chapí de Villena, III Concurs
Internacional de Guitarra Daniel Fortea de Benlloch (Castelló),
IX Encontre Internacional de Guitarra Ciutat de Torrent, VI
Certamen Luys Milán, IV Concurs Internacional de Guitarra
Daniel Fortea de Benlloch (Castelló), Concurs Internacional
Josefina Robledo de Godella, o el VIII Certamen Luys Milán.
L’associació Amics de la Guitarra de València ja havia homenatjat este guitarrista molt reconegut i membre de l’associació
amb una marató de guitarra.
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PREMIS I RECONEIXEMENTS
12 | MAIG | 2016

L’IES LA MARXADELLA GUANYA EL CONCURS PROJECTE EMPRESARIAL
DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Tres projectes d’empresa dels centres IES La Marxadella, Col·
legi Martí Sorolla i l’IES Ramón Muntaner, han sigut els guanyadors del Concurs Projecte Empresarial, promogut per la
Facultat d’Economia de la Universitat de València en col·laboració amb la Càtedra Excel·lència i Desenvolupament en Emprendedoria, DACSA-UV i la Càtedra Finances Internacionals
del Banc de Santander, lliurats el 12 de maig de 2016.
“3A. Associació d’Ajuda entre Alumnes” és el projecte d’empresa que va guanyar el primer premi de la 8a edició del Concurs Projecte Empresarial. Va ser dissenyat per Silvia Ruiz
Álamo, Alba del Carmen Rodríguez Vizarro, Laura Carrión

Vivar i Patricia Casas Giménez, estudiants de l’IES Marxadella
de Torrent i dirigit per la professora Reyes Beltrán Felip.
El concurs, que complix la seua 8a edició, va reunir projectes
empresarials realitzats per estudiants de centres de Godella,
Torrent, Xirivella i València.
Està dirigit a estudiants de cicles formatius i de Batxillerat de
centres públics i privats de la Comunitat Valenciana. El jurat,
integrat per docents de la Facultat d’Economia i de les entitats
col·laboradores, valora, entre altres aspectes: la innovació, la
viabilitat; el compromís social; la sensibilitat amb el medi ambient i la presentació pública.

13 | MAIG | 2016

VICENT MORA ORTÍ, LLAURADOR DE L’ANY DE TORRENT

Divendres 13 de maig es va celebrar l’homenatge a Vicent
Mora Ortí “el Periquillo” pel seu guardó de Llaurador de l’Any
2016, que reconeix els 73 anys de treball i sacrifici en el camp.
El Consell Agrari de Torrent li va atorgar també el premi com
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a president d’honor pel seu amor i dedicació durant tants anys
al capdavant d’este organisme, ja que en fou vicepresident des
del 1990 fins a l’any 2007.
En l’acte Vicent va estar acompanyat de familiars, amics i
coneguts que no volgueren perdre’s este reconeixement tan
emotiu per a ell. El nomenament se celebrà coincidint amb la
festivitat de Sant Isidre Llaurador.
“El Periquillo” va nàixer el 4 de gener de 1932 a Torrent, es va
casar amb Concepción Ortí, amb qui va tindre un fill i una filla,
Inma i Vicent, als quals va inculcar el seu amor per la terra
però fent-los saber el sacrifici i el treball que això comportava.
Vicent fou responsable de la brigada d’obres del Consell Agrari
i des del 1990 fins al 2007 i vicepresident d’este organisme. A
més, va ser el primer que va pavimentar carrers de Torrent
amb els mitjans de què disposava en eixe moment el Consell
Agrari i actualment encara és el president dels motors dels Gils
i de la Serra, mitjançant els quals i per iniciativa seua, el reg
gota a gota arribà al secà, fet que comportà un canvi en el sistema de regadiu.
Des que Vicent es va jubilar no s’ha desenganxat de la terra,
totes les vesprades s’acosta al motor i aprofita qualsevol raconet de la parcel·la dels fills per a algunes plantacions. La seua
vida era, és i serà: la terra.
https://www.youtube.com/watch?v=4HXfb9SeqCA

PREMIS I RECONEIXEMENTS
19 | MAIG | 2016

L’AJUNTAMENT DE TORRENT, GUARDONAT PER SER ADMINISTRACIÓ
PÚBLICA IMPULSORA DE LES TIC
L’Ajuntament de Torrent va obtindre, el 19 de maig, en la 18a
edició de les Telecomunicacions Valencianes, el premi a l’Administració Pública i Organització sense ànim de lucre Impulsora de les TIC, per una actuació rellevant en facilitar l’accés a
la Societat de la Informació, impulsant l’ús de les TIC i els seus
serveis de les mateixes entre la ciutadania.
L’organització convocant és el Col·legi Oficial d’Enginyers de
Telecomunicació i és un esdeveniment únic i anual en el qual
es reunixen les empreses, institucions i professionals rellevants del sector de les Telecomunicacions i Sistemes d’Informació de la Comunitat Valenciana.
Un punt de trobada del sector, fonamental per a compartir coneixements, tendències del sector en les circumstàncies actuals, i reconéixer la labor realitzada a empreses i professionals
durant l’últim exercici.
Com cada any es va crear un ambient òptim per a facilitar la
comunicació entre el sector i els clients, dotant a cada patrocinador de les eines necessàries per a traure el màxim profit
comercial de l’esdeveniment.

20 | MAIG | 2016

RAMÓN ALCALÁ PEDROSA,
PERSONA MAJOR DE TORRENT 2016
Divendres 20 de maig, en la sala d’actes de l’Ajuntament, es va
retre homenatge a Ramón Alcalá Pedrosa, nomenat Persona
Major de Torrent 2016, dins del programa d’actes de la Setmana i Fira de Persones Majors. En primer lloc es feu la projecció
d’una breu entrevista a Ramón en què explicava anècdotes
de la seua vida a Torrent i alhora es mostraven fotos seues. A
continuació el feren pujar al costat de l’alcalde a l’escenari on
tots dos van tindre una conversa propera i emotiva en què van
comentar detalls i anècdotes de la vida de Ramón. Tot seguit,
vingué el moment del lliurament del diploma acreditatiu i de la
foto de família en què Ramón i tots els familiars assistents van
immortalitzar el moment tan especial.
Ramón Alcalá va nàixer al desembre del 1921, al si d’una família de jornalers que es dedicava a l’agricultura en el municipi d’Escañuela (Jaén). La seua infància va transcórrer en el
seu poble, on va consagrar-se a la faena i a fer el que més li
agradava, la música. Amb 13 anys, va començar a formar part
de la banda musical del seu poble tocant la trompa. Des d’eixe
moment, la música passaria a convertir-se en una de les seues
passions, sobretot la sarsuela, la música clàssica i la música de
banda, de les quals té a casa un arxiu important.
Altres de les seues aficions són escriure, principalment poesia,
i jugar al dòmino, joc en què ha guanyat molts campionats. Va
començar a viure a Torrent el 18 de juliol de 1966 quan Ramón
i tota la seua família es van traslladar, aconsellat per un cosí
seu resident en el nostre municipi, i ací ha residit fins ara, integrant-se en la vida social local com un torrentí més.
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PREMIS I RECONEIXEMENTS
27 | MAIG | 2016

PREMIS ACADÈMICS EDUCACIÓ PRIMÀRIA, SECUNDÀRIA I SELECTIVITAT

La sala d’actes de l’Ajuntament acollí divendres 27 de maig
l’homenatge als alumnes de Torrent que han obtingut els premis extraordinaris al rendiment acadèmic de Primària i Secundària i a les millors qualificacions de selectivitat durant el curs
2014/2015.
Els premiats al rendiment acadèmic en Educació Primària han
sigut: Álvarez Domínguez, Pablo (CEIP Antonio Machado).
Barrios Coronado, Jorge (Col. Nuestra Sra. del Monte Sión).
Blanch Pastor, Pau Mario (CEIP Sant Pasqual). Bravo Puerto,
Carmen (CEIP Miguel Hernández). Casañ Cantero, Encarnación (CEIP Les Terretes). Fernández Alfonso, Nerea (CEIP Les
Terretes). Ferrer Martínez, Mario (CEIP Sant Pasqual). García
Castellano, Cristina (Col. San José y Santa Ana). Gómez-Lobo
Guillén, Nerea (CEIP Federico Maicas). Gordillo Algaba, María (Col. Santa Teresa de Jesús). Hervás Miguel, Sergio (Julio
Verne Bilingual School). Jiménez García, María (CEIP Molí).
Martínez Escrivá, Mario (CEIP Miguel Hernández). Miñarro
Romero, Ana (Col. La Purísima) Moraga Salvador, Sonia (CEIP
Antonio Machado). Olivares Lluna, Alicia (Col. Santa Teresa de
Jesús). Paes Cervera, Mireia (CEIP Miguel Hernández). Pérez
Baixauli, Elena (Col. La Purísima). Ruiz de la Hermosa Arce,

Lourdes (Col. María Auxiliadora). Salcedo Císcar, María (Col.
La Purísima). Sánchez Hermosilla, Javier (Col. Santa Teresa de
Jesús). Santos-Olmo Roca, Nuria (CEIP Antonio Machado). Silla Mora, María (Col. María Auxiliadora).
Els alumnes proposats al premi extraordinari al rendiment
acadèmic d’Educació Secundària obligatòria van ser:
Blanca Alejos Tordera (Col. Santa Teresa de Jesús). Jordi Verdet Rodríguez (IES La Marxadella).
I els premiats al rendiment acadèmic que han obtingut les millors notes de selectivitat en el curs 2014/ 2015:
Beltrán Sánchez, Miguel Ángel (Col. La Purísima). Benlloch
García, Rosa María (Col. Teresianes). Berbegal Sáez, Paula (IES Veles e Vents). Campayo Sánchez, Sergio Francisco
(Col. Teresianes). Casas Tarín, Raúl (Col. La Purísima). Couchoud Falcó, Alba (Col. Teresianes). Crespo Zafón, Clara (Col.
Teresianes). González Aleis, Mar (IES Veles e Vents). Jiménez
Lozoya, Sergio (IES Veles e Vents). Pérez Gascón, Núria (Col.
La Purísima). Puig Garcés, Juan Bosco (Col. Teresianes). Sáez
Hernández, Roberto (IES La Marxadella). Salcedo Martí, Carles
(IES Veles e Vents). Sánchez Riera, Sebastián (Col. Ntra. Sra. de
Monte-Sión). Sánchez Villanueva, Elena (IES La Marxadella).

29 | MAIG | 2016

BEATRIZ FERNÁNDEZ, PRIMER PREMI DEL CERTAMEN DE VALÈNCIA
AMB LA BANDA DE CARLET

La mestra de Clarinet de la Banda de Música del Cercle Catòlic
de Torrent, Beatriz Fernández Aucejo, va obtindre, dirigint a la
Unió Musical de Carlet, el primer premi i menció d’honor, en la
categoria Primera del 40é Certamen Provincial de Bandes de
Música de València, diumenge, 29 de maig.
Junt a esta banda van ser mereixedores també del primer premi compartit les bandes Centre Instructiu Musical de Benimaclet i la Societat Artística Musical d’Ontinyent, encara que amb
menys puntuació que la dirigida per Beatriz Fernández.
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Pel Palau de la Música de València passaren les 15 bandes participants i les dues orquestres convidades, el que suposava més
de 1.000 músics que es donaren cita en l’esdeveniment.
Els últims dies de desembre es va conéixer la notícia del nomenament de Beatriz Fernández como a nova directora de la
Banda Municipal de Barcelona, després del corresponent concurs, càrrec que per primera vegada serà ocupat per una dona.
Es tracta d’un contracte per a dos anys en els quals la jove directora tindrà l’oportunitat de participar en un programa molt
important, que enriquirà sens dubte la seua experiència.
Beatriz Fernández, que és natural de Paiporta, és diplomada en
Magisteri Musical per la Universitat Ausiàs March de València, llicenciada en Clarinet pel Conservatori Superior de Música Joaquín Rodrigo de València, titulada professional en Piano
pel Conservatori Professional de Música de Torrent, llicenciada en Direcció d’Orquestra de Vents per la Royal School of
Music of London (LRSM) i llicenciada en Direcció d’Orquestra
pel Conservatori Superior de Música Manuel Masotti Little de
Múrcia.

PREMIS I RECONEIXEMENTS
2 | JUNY | 2016

ROBERTO MARTÍNEZ ALBIÑANA, EXCEL·LENT CUM LAUDE EN LA TESI
DE LA FACULTAT DE BELLES ARTS

El nostre veí Roberto Martínez Albiñana va obtindre un excel·lent cum laude gràcies a la seua tesi doctoral “Estructures
escultòriques efímeres per al foc a València i Alacant en la primera dècada del s. XXI”, llegida en la Facultat de Belles Arts de

la Universitat Politècnica de València (UPV). El tribunal de la
tesi va ser presidit per la doctora Teresa Cháfer.
En la seua recerca Roberto analitza les diferències escultòriques dels monuments de les ciutats de València i Alacant i
eleva a les Falles i les Fogueres a la categoria d’obra d’art i als
artistes fallers d’artistes que treballen la pintura i l’escultura.
Fou la primera tesi doctoral llegida en la Facultat de Belles
d’Arts sobre les Falles de València i les Fogueres alacantines.
Un pas important per a aprofundir en el coneixement i recerca
d’estes estructures efímeres davant la possible declaració de
les Falles com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la
Unesco i futures recerques o treballs sobre elles.
Roberto Martínez Albiñana (1980), que és llicenciat en Belles
Arts per la Facultat de Sant Carlos de València en 2003, exercix de professor de Plàstica en Secundària des de 2004 i de dibuix artístic en l’Escola d’Adults de Torrent des de fa deu anys.
Va muntar la seua pròpia Acadèmia d’Art en la nostra localitat.

7 | JUNY | 2016

“LA REBELIÓN DE PENÉLOPE”, DE DOLORES GARCÍA, PREMI LETRAS
DEL MEDITERRÁNEO 2016

La Diputació de Castelló, que convocava la primera edició del
guardó Letras del Mediteráneo, ho feia amb la vocació d’unir la
promoció de la literatura i el coneixement del territori.
Les novel·les guardonades van ser: “La rebelión de Penélope”
(Ed. Versátil), de Dolores García Ruiz, nascuda a Melilla i re-

sident a Torrent, “El síndrome de Jerusalén” (Edicions B), de
Juan Bolea, nascut a Cadis i resident a Saragossa, “La muerte
abrió la leyenda” (Ed. Reino de Cordelia), d’Alejandro Martínez
Gallo, especialista en novel·la negra, de Lleó i afincat a Astúries; i “Luna de sangre en Voramar” (Ed. Renacimiento), de José
Luis Rodríguez del Corral, de Morón de la Frontera (Sevilla).
Les novel·les ens desvetlen de forma subtil llocs i entorns que
moltes vegades ens queden allunyats però que es converteixen en un incentiu per a poder recórrer eixos espais en viatges futurs. Per açò, s’ha volgut aprofitar la narrativa d’estos
escriptors per a incitar a conéixer una mica més la província
de Castelló
El 6 d’octubre es va celebrar una gala en Villa del Mar, a Benicàssim, on es va donar a conéixer com a obra més llegida per
centenar de lectors “La rebelión de Penélope” i se li va fer entrega a Dolores García d’una escultura dissenyada per l’artista
plàstic Luis Bolumar.

23 | JUNY | 2016

TERESA DOMÍNGUEZ CELEBRA EL SEU PRIMER CENTENARI
Alegria i emoció en el 100é aniversari de Teresa Domínguez,
en la Residència La Saleta, dijous, 23 de juny, amb la “plantà”
d’una olivera en commemoració de l’esdeveniment.
Es va preparar un acte carregat d’emoció i alegria en el qual
van estar presents autoritats, tot el personal del centre i els
residents així com familiars i amics.
Per a acabar la celebració els assistents van gaudir d’unes actuacions de cant i guitarra i posteriorment van prendre un berenar refrescant.
La idea dels organitzadors és seguir la iniciativa de plantar una
olivera en cada ocasió que algun resident complisca 100 anys.
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24 | JUNY | 2016

HOMENATGE AL PROFESSORAT QUE ES JUBILA

L’Ajuntament de Torrent, juntament amb el Consell Escolar
Municipal, va homenatjar els professors jubilats en el curs
2015-2016 amb un acte celebrat en el Conservatori Professional de Música de Torrent.
L’alcalde Jesús Ros va entregar una placa commemorativa als
16 professors i professores per la seua trajectòria professional
en els diferents centres educatius de Torrent.
Javier Fuster, director del CEIP El Molí, va ser l’encarregat de
dirigir unes paraules als assistents en representació de tots els
homenatjats.
El professorat que ha rebut el reconeixement ha estat: Concepción Almerich Ros (Col. Madre Sacramento), María Rosa-

rio-Vicenta Bañuls Part (CEIP Juan XXIII), José Bolumar Barrachina (CEIP Miguel Hernández), Rosa María Canuto Silla
(CEIP Antonio Machado), Javier Fuster Pérez (CEIP El Molí),
Alicia Gimeno Asensio (Escola Adults), Mª Teresa Gómez-Fabra Gómez (Col. Santa Teresa), Alfredo Inestal Sáiz (CEIP Federico Maicas), Lorenza Martínez Ruiz (CEIP Federico Maicas),
Juana Mª Martínez Solá (Col. Madre Sacramento), Alejandro
Martínez Tudela (Col. Montesión), Josefa Medina Fenoll (Col.
Maria Auxiliadora), Vicente Millán Doménech (CEIP Antonio
Machado), Rosa Mª Naranjo Ibiza (CEIP Miguel Hernández),
Manuela Plaza Delgado (Col. María Auxiliadora) i Pilar Viñas
Almenar (Col. Madre Sacramento).

25 | JUNY | 2016

EL GRUP TORRENTÍ MERY SU, FINALISTA DEL MUSIC-AULA
SCHOOL FESTIVAL

Els torrentins Alejandro López, Pablo Aragonés, Ismael Martínez, José Vicente Adelantado i Fernando Vilar, que fan música pop-rock-indie, van participar, a través de l’IES Tirant lo
Blanc, en el MusicAula School Festival, en la seua setena edició, en la qual guanyaren la plaça per a la final en representa-

ció de València, que es va celebrar el 25 de juny a Getafe.
Van competir amb Atlantic (Pontevedra), Jaleo (Málaga), The
Nephews (Guipuzkoa) i The Views (Madrid).
Des d’eixe moment van continuar treballant en el projecte
d’una maqueta, que va ser autoproduïda, amb el títol de “Batallas”, editada en el mes de novembre i que conté estes cançons:
1. “Batallas”. 2. “Sueño Despierto” (single). 3. “Frágiles”. 4. “Diario de un Demente”. 5. “Galaxias”. 6. “Blancanieves”. 7. “Inestables”. 8. “Maletas por Hacer”. 9. “Amor del Mediterráneo”. 10.
“Vuelo”.
“Sueño despierto”, el nou single de Mery Su, ha estat gravat i
mesclat en Millenia Estudios de la mà del productor Fernando Boix, masteritzat en Dave McNair Mastering, amb portada
dissenyada per Teresa Sánchez.

28 | JUNY | 2016

L’AFIC DE TORRENT, GUARDONADA PER LA CONSELLERIA
DE COMERÇ I CONSUM
La Xarxa d’Agències per al Foment de la Innovació Comercial
(AFIC) és una de les iniciatives dutes a terme per garantir els
objectius del Pacte del Botànic que aposta per un model comercial sostenible i respectuós amb el medi ambient. Esta Xarxa
d’Agències és un model de cooperació interadministrativa que
es configura com una xarxa de proximitat i cerca desenvolupar
accions de promoció del comerç local i l’assessorament especialitzat a emprenedors o professionals del sector comercial.
Des de l’Ajuntament de Torrent, mitjançant l’empresa mu-
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nicipal IDEA’T, s’ha treballat per a aconseguir este objectiu,
duent a terme activitats de promoció del comerç local a més
de complementar aquestes accions amb xerrades formatives
i informatives per a professionals del sector comercial i nous
emprenedors. Des de la Direcció General de Comerç i Consum
de la Generalitat Valenciana, s’ha volgut reconéixer el treball
realitzat per l’Ajuntament de Torrent i IDEA’T, amb el lliurament d’una distinció en el Congrés Intermunicipal de la Xarxa
AFIC que es va celebrar a Elda (Alacant) el 28 de juny.

PREMIS I RECONEIXEMENTS
30 | JUNY | 2016

JOSÉ ANDREU CEREZO VA OBTINDRE EL PREMI EXCEL·LÈNCIA
ACADÈMICA DEL GRAU D’ENGINYERIA MECÀNICA
El torrentí José Andreu Cerezo va acabar els seus estudis universitaris d’Enginyeria Mecànica i va obtindre el premi extraordinari de final de carrera per ser l’alumne amb la millor nota
mitjana de la seua promoció. Nascut pel gener de 1993, és fill de
José Pascual Andreu Silla i de Clara Eugenia Cerezo Sánchez.
Aquest enginyer que, des de ben xicotet, va ser alumne del col·
legi Montesión, ha realitzat la seua carrera en la Universitat
Politècnica de València i ha viscut un any d’intercanvi en la
Universitat de Pensilvània a Filadèlfia.
Va estar treballant en pràctiques d’empresa a Vossloh, multinacional ferroviària que té la seua seu espanyola a Albuixec,
durant mig any. Allí va fer el seu projecte final de carrera i eixa
va ser la seua primera i -fins al moment d’acabar el curs- l’única experiència en l’àmbit empresarial.
Li agradaria ampliar els seus coneixements en l’àrea de robòtica i automatització. Açò suposa integrar els coneixements de
mecànica amb electrònica i electricitat per a disposar d’una
formació que permeta realitzar els projectes que la indústria
necessita, ja que hui dia tot està relacionat i es necessiten enginyers que tinguen àmplies competències.

30 | JUNY | 2016

LLIURAMENT DELS PREMIS ARTIC 2016

Amb motiu del Dia Mundial de l’Ús Indegut i Tràfic Il·lícit de
Drogues (26 de juny), es va celebrar el dia 30 de juny l’acte de
lliurament dels Premis ARTIC 2016, en el qual esta associació
reconeix l’esforç de persones i entitats que treballen en benefici de tota la societat.
S’han premiat un total de cinc associacions i persones que treballen per a millorar la qualitat de vida de les persones.
Un entorn natural i privilegiat com és l’Hort de Trénor de Torrent va ser el lloc triat per a acollir este lliurament de premis.
Enguany, les distincions reconegudes per l’associació ARTIC
han sigut:
Premi a la Solidaritat. Falla Mont de Pietat de Xirivella, pel seu
esforç a favor de les persones que patixen càncer.
Premi al Compromís Professional. Sales Gilabert Fos, per la

seua implicació a favor de les persones i famílies afectades per
les addiccions.
Premi a l’Acció Social. José Enrique Brisa Crespo, per la seua
dedicació al desenvolupament de programes i projectes per a
millorar la qualitat de les persones.
Premi a la Normalització. Associació AFACO, pel desenvolupament d’accions dirigides al tractament i dotació d’autonomia
a les persones amb diversitat funcional i intel·lectual i als seus
familiars.
Premi a la Trajectòria Vital i Personal. Miguel Ángel Torres
Hernández, pel seu treball al capdavant de projectes que vetlen per l’atenció i la recuperació de persones i famílies atrapades en el món de les drogues.
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2 | JULIOL | 2016

MIGUEL MAESTRO (CLUB HANDBOL TORRENT), MENCIÓ AL
MÈRIT ESPORTIU DE LA FEDERACIÓ VALENCIANA
En el transcurs de l’assemblea anual de la Federació d’Handbol
de la Comunitat Valenciana, que es va celebrar a la nostra ciutat el dia 2 de juliol, es van atorgar diferents mencions a persones relacionades amb este esport. Algunes jugadores i jugadors
reberen la menció especial al Mèrit Esportiu, i el torrentí Miguel Maestro estava entre ells. Altres jugadors/es guardonats
van ser: Tere Tur, del BM Morvedre; Sandra Alonso, del H
Mislata; Mireya Payá, del BM Canyamelar; Elena Romero, del
BM Castelló; Yaiza Juárez, de l’Agustins Alacant; David Bruixola, del Fertiberia BM Port de Sagunt i Adrián Sifre, de l’IFK
Skovde de Suècia.
Esta assemblea es va desenvolupar pel matí a l’Auditori i va reunir els quatre estaments que la composen: jugadors, tècnics,
clubs i àrbitres.
I a les 20.30 hores es va celebrar la Gala de Lliurament dels
Premis de la Comunitat Valenciana, també a l’Auditori, que
comptà amb la presència de Francisco V. Blázquez García,
President de la Real Federació Espanyola d’Handbol.

3 | JULIOL | 2016

HOMENATGE A LES VÍCTIMES DEL METRO DEL 3 DE JULIOL DE 2006
Diumenge 3 de juliol de 2016 es va inaugurar l’espai dedicat
a la memòria de les víctimes de l’accident del Metro del 2006,
coincidint amb el desé aniversari de la tragèdia.
L’homenatge estava convocat per l’Associació de Víctimes i
l’Ajuntament de Torrent, i acudiren, entre altres autoritats,
Ximo Puig, president de la Generalitat, Enric Morera, president dels Corts, i l’alcalde de Torrent, Jesús Ros.
El monument, emmarcat en els jardins del c/ Pare Méndez plaça de la Unió Musical, en un espai que té 600 metres quadrats d’enjardinament, és un monòlit de blocs de pissarra en
els quals es representen els morts en l’accident i està envoltat
de 21 xiprers que representen cada una de les víctimes de la
localitat.
Es va descobrir també una placa amb una inscripció en record
de l’acte i de les víctimes.

15 | JULIOL | 2016

MILLORS ESPORTISTES DE TORRENT 2016
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En la Gala de l’Esport de Torrent, que es va celebrar el 15 de
juliol com a cloenda de la Setmana Esportiva, es van donar a
conéixer els guardons que es concedixen a persones i entitats
relacionades amb el món de l’esport.
MENCIÓ ESPECIAL:
Torrent CF, campió del seu grup de la Regional Preferent.
Unió Bàsquet Femenina, campiona de grup i de la fase final
Sènior Femení Preferent.
Club Balonmano Torrent, campió del seu grup i campió de la
Copa Federació.
Tigres Torrent Club de Rugby, campió de la Lliga Nacional Bilfor de Rugby-13.
ENTITATS COL·LABORADORES AMB L’ESPORT: Brigada
d’Obres, Policia Local de Torrent i Protecció Civil de Torrent.
ENTRENADOR DE L’ANY: Antonio Jareño Romero, del Torrent CF.
CLUB ESPORTIU DE L’ANY: Club Atletisme Torrent i Club De-

portivo Herca.
MILLOR ESPORTISTA DE LA MINIOLIMPÍADA ESCOLAR:
Mario Bello Vieco, Medalla d’Or en 80 mll i rècord de la Miniolimpíada.
MILLOR ESPORTISTA ALEVÍ: Martina Llovera Verdet (Judo).
MILLOR ESPORTISTA INFANTIL: Paula Giménez Garrido
(Atletisme).)
MILLOR ESPORTISTA CADET: Anna Bonte (Atletisme).
MILLOR ESPORTISTA JUVENIL: Neus Navarro Cuesta (Bàsquet).
MILLOR ESPORTISTA FEMENINA AMB MAJOR PROJECCIÓ: Paula Orts Richart (Atletisme).
MILLOR ESPORTISTA MASCULÍ AMB MAJOR PROJECCIÓ:
Pablo López Rodríguez (Atletisme).
MILLOR ESPORTISTA DE L’ANY: Vanesa Maroto Esteve (Ball
esportiu). Campiona d’Espanya de Balls estàndard, Deu balls i
Balls llatins.

16 | JULIOL | 2016

ROSA M. CANUTO, NATÀLIO, CONXA MEDINA, PASQUAL MORENO I
VICENT TORRENT, HOMENATJATS AMB EL CANT D’ALBADES

Dissabte 16 de juliol se celebrà el XII Cicle Cultural al Voltant
de la Dolçaina, amb una trobada de colles de dolçaines i tabals
procedents d’arreu del territori valencià: muixerangues, dansades, rondalles, cercaviles i moltíssima festa.
La vesprada d’este jornada comptà amb un dels plats forts de
les Festes Alternatives de Torrent com és la cantada d’albades

dedicades a veïns i veïnes torrentines que han destacat per la
seua labor cultural, social o política:
Rosa Mari Canuto, per la seua dedicació a l’ensenyament i per
la seua militància en la lluita per l’escola pública.
Natàlio, per la seua labor de reivindicació de la pilota valenciana i el seu compromís amb la formació de joves jugadors des
de l’escola d’esport base.
Conxa Medina, per la seua tasca de reivindicació cultural,
defensa de l’Horta i protecció del patrimoni arquitectònic de
Torrent.
Pasqual Moreno, militant antifeixista des de la seua joventut
que el va portar a l’exili.
Vicent Torrent, líder carismàtic d’un dels grups musicals per
excel·lència en el País Valencià, Al Tall, i que des del projecte
de recuperació etnològico-musical de la Fonoteca de Material
dins de l’Institut Valencià de la Música ha recuperat moltíssimes cançons de transmissió oral dels nostres pobles i comarques.

16 | JULIOL | 2016

JOSÉ ORTÍ SORIANO, VEÍ DE L’ANY 2016

La sala cívica de l’antic mercat va acollir dissabte 16 de juliol
la gala de FAVBUR (Federació d’Associacions de Veïns, Barris
i Urbanitzacions) i del Dia del Veí. En esta ocasió el guardó de

Veí de l’Any va ser atorgat al músic torrentí José Ortí, autor
de l’himne de Torrent i de qui podem destacar la seua Medalla
d’Or de Belles Arts i la Creu de Cavaller de l’Ordre al Mèrit
Civil.
És trompeta solista de l’Orquestra Nacional d’Espanya i catedràtic del Real Conservatori Superior de Música de Madrid i
del Conservatori Superior de Música de València, entre altres
activitats destacables.
En el seu discurs José Ortí es va mostrar orgullós d’haver pogut posar el seu granet d’arena perquè el nom de la ciutat i els
seus costums foren conegudes per tot el món.
El músic torrentí José Ortí ha rebut el reconeixement i afecte
que la ciutat li té en diferents moments de la seua vida: un
carrer al seu nom, nomenament de fill predilecte de Torrent i
Medalla d’Or de la Ciutat.
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26 | JULIOL | 2016

HOMENATGE A FÉLIX RINCÓN PEL SEU CENTENARI
En el marc de les festes de Torrent, el 26 de juliol es va celebrar
el Dia del Major en la residència Santa Elena, amb diverses activitats i un homenatge a Félix Rincón, que complia cent anys.
La residència va acollir aquest acte amb una actuació del Grup
d’Albades Els Llauradors de Torrent. Els familiars, amics i treballadors del centre van obsequiar a Félix amb un pastís per a
celebrar el seu primer segle de vida.
Van ester presents representants de l’Ajuntament, encapçalats per l’alcalde, Jesús Ros, i el regidor de Serveis Socials, Paco
Carbonell, i Vicent Peiró Puchades, director de zona de la Caixa Rural de Torrent, que col·laborava amb este acte.

31 | JULIOL | 2016

TORRENT, CIUTAT DE LA CIÈNCIA I LA INNOVACIÓ
Torrent va ser distingida pel juliol com a Ciutat de la Ciència i
la Innovació, un reconeixement al treball dut a terme des del
consistori per a convertir-se en municipi capdavanter en creació d’avantatges competitius, a través del capital intel·lectual,
el coneixement dels recursos humans i les avançades infraestructures de fort component científic, tecnològic i innovador.
La ciutat de Torrent ha aconseguit esta distinció i ha passat a
formar part de la xarxa de Ciutats de la Ciència i la Innovació
–Xarxa Impulso-, juntament amb els altres 61 municipis que
la formen.
La Secretaria de l’Estat de R+D+i atorga cada any estes distincions amb l’objectiu de promoure la innovació entre els ajuntaments, en línia amb el programa europeu Horitzó 2020 i l’Estratègia Espanyola de Ciència i Tecnologia i de la Innovació i,
d’esta forma, reconeix el paper d’agents d’innovació a consistoris com Torrent. Els 62 municipis que configuren a hores d’ara
esta xarxa compartiran recursos i informació amb l’objectiu de
definir les polítiques locals innovadores i així, aconseguir potenciar la cooperació publicoprivada.
El 12 de desembre, en un acte a Madrid, els representants del
nostre municipi van rebre esta distinció.

28 | AGOST | 2016

LA FALLA RENAIXEMENT DELS TORRENTINS MIGUEL ARRAIZ I DAVID
MORENO EN EL BURNING MAN
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Els torrentins Miguel Arraiz i David Moreno són els dos primers valencians que han aconseguit una beca honorífica per
al festival d’art Burning Man.
Renaixement és el nom del projecte que del 28 d’agost al 5 de
setembre es va exposar al desert de Nevada als EUA per a donar a conéixer les falles per tot el món.
Els dos van viatjar a Nevada per a conéixer de prop el festival
de 2015 i des de llavors s’han convertit en ambaixadors de la
celebració a Espanya. El seu objectiu és crear una xarxa mundial on es vegen representades les Falles i on es faça conéixer
el treball de tot el col·lectiu implicat a través d’un llenguatge
contemporani.
David Moreno, nascut a Torrent, és un artista faller autor de
monuments per a falles tan importants com ara Nou Campanar o Convent Jerusalem. Miguel Arraiz és un arquitecte que
fa “falles rares” i ha realitzat grans projectes amb falles com
Eklesia per a Nou Campanar. Van començar a treballar junts
l’any 2011 muntant exposicions i van fer el seu primer monument conjunt en 2012.
Les comissions falleres de Torrent i diferents associacions del
municipi van col·laborar en la creació de la base del projecte,

mitjançant el muntatge del mosaic de Nolla, que és la base de
la pell fallera ideada per Miguel i David i creada amb l’ajuda
de diferents artistes. La pell fallera, tota ella recoberta amb pa
d’or, mostra la part més artesanal del projecte que transmet
un missatge d’evolució ideat pels ambaixadors de les falles en
aquest festival. El monument va estar il·luminat amb un espectacle de llums creat per Ledvisuals.

15 | SETEMBRE | 2016

VÍCTOR MORENO, GUANYADOR DEL IV TORNEIG INTERPOLI
DE DEBAT UNIVERSITARI

El torrentí Víctor Moreno va participar en l’equip guanyador
del IV Torneig InterPoli de Debat Universitari, que aconseguix
per segona vegada consecutiva la Universitat de València
El torneig estava organitzat per la societat de debat de la Universitat Politècnica de València (Debat UPV) durant els dies

14 i 15 de setembre del 2016. Els alumnes que representaren a
València són: Pedro Carceller (Dret) -que va actuar com a capità-, el torrentí Víctor Moreno (Dret ARA) i Andriy Yakubuv
(Dret CC.PP.)
Participaren 11 equips, representants de 6 universitats públiques i privades. Per part de la Universitat de València van participar dos equips més d’estudiants de Dret.
La final es va disputar entre la Universitat de València i la
Universitat Pública de Navarra. El jurat es va integrar per experts en comunicació, oratòria i el debat de competició. Davant
la pregunta del debat -S’ha de modificar la Llei Orgànica del
Règim General Electoral per a limitar la repetició de les eleccions?- a l’equip guanyador li va tocar defensar la postura a
favor.
Els participants valencians van ser formats pel doctor en Dret
José Landete Casas, responsable del curs d’Oratòria i Tècniques de Comunicació Oral i seleccionador dels equips de debat
de la Universitat de València.

18 | SETEMBRE | 2016

EL PROFESSOR VICENT BOSCÀ, HOMENAJAT AL SEU POBLE NATAL,
ALDAIA
El professor Vicent Boscà Perelló va rebre, el 18 de setembre,
un homenatge de l’Ajuntament d’Aldaia, població en què va
nàixer, encara que professionalment està vinculat a Torrent,
des fa 22 anys, primer en el CEIP Sant Pasqual i des del curs
2004-2005 en l’IES La Marxadella, on és cap d’estudis.
Vicent Boscà va ser regidor a Aldaia durant l’etapa d’Enric Luján al capdavant de l’alcaldia, entre els anys 1987 i 1999. A més,
va ser directiu i president de l’Institut d’Estudis Comarcals
(IDECO) de l’Horta Sud i actualment forma part de la Federació de Bandes de Música de la Comarca. Toca el saxo des de fa
anys en la SAM de Picassent i actualment dirigix la revista Saó.
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Entre el públic estaven representants de l’IDECO, Guaix-Escola Valenciana, Saó i el centre educatiu, a més de l’alcaldessa
de Picassent, Conxa García, amb una nodrida representació de
veïns d’esta població, i l’alcalde de Picanya, Josep Almenar.
L’acte va consistir en una actuació de la SAM de Picassent, que
suposava retornar la visita que en el seu moment li va fer la
Unió Musical d’Aldaia, dins del programa d’intercanvis que
impulsa la Generalitat Valenciana i CulturArts. Després d’interpretar les peces “Teatrum” i “Hispània”, la regidora de Cultura d’Aldaia, Empar Folgado, va pujar a l’escenari per a realitzar
el reconeixement a Boscà, que estava entre els músics sense
sospitar la sorpresa que li esperava.
Folgado va realitzar un recorregut al llarg d’un dia en la vida

de Boscà, des que s’alça a les set del matí fins que es fica al llit,
a mitjanit, per a explicar als assistents els seus compromisos
socials i culturals, més enllà del seu treball, la seua afició per
la bicicleta i també tota la seua trajectòria vital, des de la seua
joventut entre Alaquàs i Aldaia fins a la seua actual residència
a Picassent i treball a Torrent.
El moment més sorprenent de l’acte va ser quan es va desvetlar que l’última peça que anava a tocar la SAM era el pas-doble “Vicent Boscà” que l’Ajuntament d’Aldaia ha encarregat al
compositor local Hugo Chinesta, que va ser alumne de l’homenatjat en el col·legi públic Platero i Jo d’Aldaia. La banda de
Picassent, inclòs l’homenatjat, havia estat assajant l’obra amb
un títol fictici per a mantenir el secret.

20 | SETEMBRE | 2016

EL COL·LECTIU SOTERRANYA, PREMI SETMANA DE LA
MOBILITAT EUROPEA 2016
mes de desplaçament respectuoses amb la salut, la seguretat i
adaptades als límits físics i ambientals de la ciutat. El pacte va
estar presentat per la Conselleria d’Obres Públiques, Transport
i Mobilitat, en la Jornada Valenciana per la Mobilitat Sostenible de la Generalitat Valenciana que es va realitzar amb motiu
de la Setmana Europea de la Mobilitat (SEM).

El Col·lectiu Soterranya, AMA i Espai Tàndem van obtindre un
dels premis de la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible
de la Comunitat Valenciana 2016, amb el seu projecte “Bicis
per a tots i totes”.

En esta jornada també es va reconéixer la faena i les bones
pràctiques que duen a terme diverses entitats territorials i
agents socials que han destacat per les seues accions o mesures a favor de la mobilitat sostenible, i per açò s’han celebrat
per primera vegada en 2016 els premis de la Setmana Europea
de la Mobilitat Sostenible a la Comunitat Valenciana (Premis
SEMcv 2016).

El 20 de setembre, l’Ajuntament va signar el Pacte Valencià
per la Mobilitat Segura i Sostenible el principal objectiu del
qual és encoratjar la mobilitat sostenible, fomentar l’ús de for-

En esta edició s’ha premiat l’associació torrentina Col·lectiu Soterranya amb el seu projecte Bicis per a tots i totes, dins de la
categoria Institucions, organitzacions i empreses.

3 | OCTUBRE | 2016

RAMÓN ANTOLÍ, ALCALDE MAJOR DE L’ANY 2016

Ramón Antolí va ser és nomenat Alcalde Major de l’Any, el 3
d’octubre, amb motiu de la celebració del Dia Internacional de
les Persones Majors.
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L’acte realitzat en la sala de plens de l’Ajuntament va comptar
amb la presència de l’alcalde Jesús Ros que va lliurar el bastó
de comandament al nou alcalde major. A més es van llegir les
propostes que es van exposar en el ple passat, per a millorar la
ciutat, i que han sigut resoltes satisfactòriament. La primera
és la campanya que s’ha dut a terme sobre l’educació per al
reciclatge de residus i bon ús dels contenidors en els centres de
majors, així com l’eliminació de barrera arquitectònica (rampa)
en la plaça de la llibertat.
Altres propostes que s’han solucionat anaven destinades a
tractar temes de seguretat, com l’augment de la vigilància policial en els centres escolars per a evitar el consum de drogues,
l’augment del control i vigilància policial que evite el maltracte
a persones majors per part de les falses persones cuidadores,
el reforç i vigilància policial en el passeig de l’Avinguda quant
a l’ús descontrolat de patins i monopatins que poden posar en
perill les persones majors, i més control policial que garantisca
el compliment de les obligacions per part dels propietaris de
gossos respecte a la recollida d’excrements.
En tot l’acte van estar presents els xiquets i xiquetes de 6é de
Primària del col·legi El Molí.

PREMIS I RECONEIXEMENTS
9 | OCTUBRE | 2016

EL CLUB ESPORTIU HERCA, GUARDONAT EN ELS PREMIS
INSTITUCIONALS DE LA GENERALITAT VALENCIANA

Amb motiu de la festa del 9 d’Octubre, la Generalitat Valenciana atorga cada any un sèrie de distincions a persones i entitats
que han destacat en els diferents camps de l’activitat ciutadana.
Un dels premis al mèrit esportiu ha estat per el Club Herca de
Torrent coincidint amb el 50 aniversari de la seua fundació.
L’entitat ja comptava des de 2003 amb la Insígnia d’Or de la
Ciutat atorgada per l’Ajuntament de Torrent.
Altres premiats en este capítol foren: Orlando Ortega, medalla
de plata en 110 metres tanques en Río 2016; Kim López González, or en pes en els Jocs Paralímpics; Ait Khamouch Abderraman, plata en Marató en els Jocs Paralímpics; Ariadna
Edo, bronze en 400 metres lliures en els Jocs Paralímpics; Sara
Marín Fernández, nou vegades campiona d’Espanya de Gimnàstica Rítmica per a persones amb discapacitat intel·lectual;

Mercedes Pérez Minguet, campiona d’Europa 2012 en 50 metres esquena; i Álvaro López Cremades, jugador internacional
de pilota valenciana.
El passat 25 de novembre l’Auditori va acollir una gala on es va
homenatjar la trajectòria i el treball de la família Carratalá en
l’àmbit esportiu de la ciutat. Durant tots estos anys el Club ha
obtingut un gran nombre de premis i reconeixements socials i
institucionals per la seua llarga i reeixida carrera en el sector
esportiu.
La programació de la gala va incloure, entre altres actes, exhibicions de l’alumnat del Club Herca, així com l’emissió d’un vídeo muntat pel Gabinet de Comunicació de l’Ajuntament, per a
conéixer amb tot detall la trajectòria d’esta important família.
https://www.youtube.com/watch?v=6aRMCBavPYY

19-20 | OCTUBRE | 2016

ELS CENTRES JOAN XXIII I MIGUEL HERNÁNDEZ, PREMIS EDUCATIUS
CAIXA RURAL DE TORRENT 2016

La fundació de Caixa Rural de Torrent va lliurar 1.500 euros
a cada col·legi dels premiats en l’edició 2016, enguany en els
propis centres, on els alumnes que han participat en els projectes han realitzat una xicoteta exhibició del treball pel qual
han sigut guardonats.
El CEIP Juan XXIII de Torrent va ser premiat pel projecte “El
meu cos es transforma a través de l’Ars Mens Sana”, consistent
a treballar amb l’alumnat una combinació de tècniques i exercicis de ioga, pilates i dansa que porta als xiquets i xiquetes a
un estat de tranquil·litat i pau interior que permet augmentar

la concentració i millora els resultats acadèmics. Un projecte
que coordina Rosa Ana Ruiz.
Un dia després va ser el CEIP Miguel Hernández de Torrent,
guardonat també en aquesta edició gràcies al seu projecte “Patis Dinàmics”, una acció que promou la inclusió d’alumnes amb
trastorn d’espectre autista durant l’horari de pati, fet que genera un clima de respecte i foment de les relacions socials i inclusives a través de la pràctica de jocs senzills, amb coordinació de
la professora Manoli Ramírez.
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L’AVM3J, MEDALLA D’OR DE L’AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

L’Associació de Víctimes del Metro 3 de Juliol va estar reconeguda amb la Medalla d’Or de la ciutat de València per la seua
lluita incansable en la recerca de la veritat i la justícia, en el
lliurament dels premis anuals, el 28 d’octubre.
La seua presidenta, Rosa Garrote, va declarar amb este motiu
que “és un orgull i una emoció pel que significa el reconeixement de les institucions al cap de tants anys menystinguts i
apartats; a més, ens sentim molt aclaparats perquè pensem que
el reconeixement és per a tots els col·lectius de lluita social”.
Alberto García Esteve, Anna María Lluch, Emili Marín, An-

tonio Casanova, Nacho Duato, Sol Romeo, Francesc Jarque,
Col·lectiu Lambda, Col·legi Oficial de Farmacèutics, Arxiconfraria de la Mare de Déu dels Desemparats i Setmana Santa
Marinera van rebre, amb l’associació torrentina, els honors i
distincions que l’Ajuntament de València concedix, en un acte
en el qual a través dels nous fills i filles adoptius o predilectes,
o de les entitats reconegudes amb la Medalla d’Or de la ciutat,
es va manifestar la pluralitat de la ciutat de tots i es va distingir l’esforç individual o col·lectiu per a posar a València “en el
mapa de les coses bones”.

28 | OCTUBRE | 2016

RICARDO VERDEGUER I HILARIO PINEDO, PRIMER PREMI FASE REGIONAL
DEL CONCURS EUROPEU DE NEVEGACIÓ PER SATÈL·LIT

El projecte d’una una xarxa d’estacions d’assistència en terra
per a drons, desenvolupat pels estudiants torrentins d’Enginyeria Aeronàutica de la Universitat Politècnica de València
Ricardo Verdeguer i Hilario Pinedo, va guanyar el primer premi de la fase regional del Concurs Europeu de Navegació per
Satèl·lit.
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Les estacions ideades per estos joves proporcionarien als drons
els serveis necessaris per a realitzar les seues tasques de forma contínua i completament autònoma, sense necessitat de la
intervenció d’un operari. Des d’elles, s’oferirien serveis com la
càrrega autònoma de les bateries del dron, manteniment i revisió, emmagatzematge i comunicació del sistema.
Un altre dels aspectes més destacats de l’engegada d’estes estacions és l’augment de la seguretat aèria. Des d’elles, es duria
a terme el seguiment i control de les operacions dels drons,
reduint així el risc d’accident.
El Concurs Europeu de Navegació per Satèl·lit (ESNC) és un
concurs internacional d’innovació que premia les millors
idees per al desenvolupament d’aplicacions de navegació per
satèl·lit. Anualment busca els millors serveis, productes i innovacions que utilitzen la navegació per satèl·lit en la vida quotidiana. Des de 2004, que va començar amb només tres regions
associades, l’ESNC ha crescut fins a convertir-se en una enorme xarxa mundial d’innovació i coneixement amb 25 regions
associades i més de 200 experts industrials i científics de tot
el món.
A la Comunitat Valenciana, l’ESNC 2016 va estar organitzat
pel Consorci Espacial Valencià en col·laboració amb els cinc
parcs científics valencians: Ciutat Politècnica de la Innovació
(Universitat Politècnica de València), Parc Científic (Universitat de València), Espaitec Parc Científic, Tecnològic i Empresarial (Universitat Jaume I de Castelló), Parc Científic Empresarial (Universitat Miguel Hernández d’Elx) i Parc Científic
d’Alacant (Universitat d’Alacant).

PREMIS I RECONEIXEMENTS
2 | NOVEMBRE | 2016

XAVIER MOLERO BOLTES, MEDALLA D’OR A L’iGEM 2016
AMB L’EQUIP DE LA UPV

El torrentí Xavier Molero Boltes va guanyar, amb el seu equip
de la Universitat Politècnica de València el Concurs de Biologia Sintètica del MIT (Massachusetts Institute of Technology)
amb l’ajuda de l’Institut de Biologia Molecular i Cel·lular de
Plantes (IBMCP, centre mixt UPV-CSIC), i va treure una medalla d’or i dos premis especials: Millor Maquinari i Millor Eina
de Programari.

En este concurs van participar més de 300 universitats de tot
el món, entre les quals n’hi havia de ben prestigioses com Harvard, Oxford o Yale.
L’equip valencià estava integrat per 10 estudiants de cinc titulacions diferents de la UPV -Grau en Biotecnologia, Enginyeria
de Tecnologies Industrials, Enginyeria Electrònica, Enginyeria
Informàtica i Enginyeria Biomèdica-, l’equip de la UPV va
aconseguir l’èxit amb el seu projecte HYPE-IT (acrònim de
l’anglés Hack Your Plants Editing, I Technology), un enginyós
sistema de retalla i pega de genoma de plantes.
HYPE-IT és un maletí d’eines que posa a l’abast de qualsevol
persona l’edició de gens en una planta, en un projecte que partix d’una tecnologia revolucionària que ja existix als laboratoris, la CRISPR/Cas9, l’ús de la qual, no obstant això, no s’ha
estés.
Molero ja té un currículum destacable: investigador en Queen’s University Of Belfast (2013), investigador en la Universitat de València (2014-2015), enginyner a Polònia (tres mesos
en 2015) i investigador a la UPV (des de març de 2016).

4 | NOVEMBRE | 2016

TONI JAREÑO I SANTI MARÍN, PREMIATS EN LA GALA DIA
DE L’ENTRENADOR

Divendres, 4 de novembre, es va celebrar la Gala del Dia de
l’Entrenador de la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana, en la qual el director esportiu del Torrent CF, Toni Jareño, i l’entrenador del filial, Santi Marín, van rebre la distinció
corresponent al campionat aconseguit la temporada passada
per l’equip de Regional Preferent.
El XL Dia de l’Entrenador va començar amb una Jornada d’Actualització per a tècnics amb la participació de més de 150 col·

legiats. En ella es va impartir la ponència ‘Tots som part de
la família del futbol’ a càrrec de l’àrbitre valencià de Segona
Divisió Saúl Aís Reig. A continuació va intervindre el seleccionador nacional de futbol femení, Jorge Vilda, qui va parlar de
la metodologia de treball de la RFEF. I, després, el tècnic Luis
García Plaza va tancar la jornada relatant la seua experiència
i la del seu cos tècnic en les dues campanyes que va estar al
front del Baniyas SC dels Emirats Àrabs Units.
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10 | NOVEMBRE | 2016

L’AJUNTAMENT DE TORRENT, PREMI MILLORS BONES PRÀCTIQUES
DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL

En la IX edició de les Jornades de Modernització i Qualitat en
l’administració local organitzades per l’Ajuntament de Màlaga
i la FEMP, celebrada en novembre, l’Ajuntament de Torrent
va rebre el Premi a la Millor Bona Pràctica de l’Administració

Local, jornada que va comptar amb la participació de tècnics
del consistori torrentí en representació de tots els treballadors
i treballadores de l’Ajuntament que han fet possible este guardó gràcies a la millora contínua dels serveis en l’administració.
El reconeixement convertix la capital de l’Horta Sud en referent en administració electrònica a escala nacional. Van ser
en total 30 pràctiques presentades per ciutats de tota Espanya
com Gijón, Vitòria, Màlaga, la Diputació d’Alacant, la Diputació Foral de Guipúscoa, Salamanca, Múrcia i Alcobendas entre
d’altres, de les quals ha sigut triada la pràctica del consistori
torrentí amb el nom “Implantació real de les Lleis 39 i 40/2015
en l’Ajuntament de Torrent”.
En l’acte oficial els tècnics van rebre el reconeixement per
representants de l’Ajuntament de Màlaga, de la FEMP i de la
Direcció General de Tecnologia de la Informació i de les Comunicacions del Ministeri d’Administracions Públiques.

12 | NOVEMBRE | 2016

HOMENATGE A CHAMPI HERREROS EN EL MUNDIAL DE MOTO GP
DE VALÈNCIA

El Mundial de Moto GP de la Comunitat Valenciana es va
celebrar al circuit de Xest Ricardo Tormo, de l’11 al 13 de novembre, i entre les activitats del programa celebrat estava un

homenatge a Manuel Herreros Champi en el Saló Dos Rodes
de Fira València.
El dissabte 12 de novembre la Fira va rebre centenars de motoristes que, després de la jornada matinal d’entrenaments en
el circuit, van acudir a la seua cita tradicional amb el Saló de
la Moto.
La jornada va estar protagonitzada per l’homenatge que es va
tributar al doble campió del món en 80 cc, Manuel Champi
Herreros. L’esportista de Torrent va estar envoltat de familiars, amics i aficionats al món del motor. Entre ells, el seu equip
femení de motociclisme, pilots como el valencià Nico Terol o
la murciana Ana Carrasco. La presidenta del Salón 2 Rodes,
l’empresària valenciana Matilde Juan, en representació de tota
l’afició valenciana, li va atorgar una placa commemorativa de
l’acte.

18 | NOVEMBRE | 2016

GONZALO CARRATALÁ DEVAL, MEDALLA DE PLATA FORCES ARMADES
PER LA DIFUSIÓ DE L’AIKIDO
El 18 de novembre va tenir lloc la I GALA UGFAS 2016, en
l’Alcàsser de Toledo, lloc on es van donar cita els millors esportistes del panorama nacional de Judo, la defensa personal
i la resta Esports Associats de la Reial Federació Espanyola de
Judo i D.A. (RFEJYDA.) així com del Combat cos a cos.
A l’esdeveniment van acudir personalitats de tot el panorama
nacional d’estes especialitats, com ara el president de la Reial
Federació Espanyola de Judo i D.A. (RFEYDA.), Juan Carlos
Vaixells Nagore o el director de l’Escola Federativa Nacional
(EFN), el torrentí Vicente Carratalá Deval, així com les comissions nacionals de defensa personal i aikido.
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El torrentí Gonzalo Carratalá Deval va rebre la Medalla de Plata
de les Forces Armades en la I Gala UGFAS (Unidad de Gestión
para Fuerzas Armadas) per la seua contribució a la difusió de
l’Aikido.

En el transcurs de l’acte es va fer entrega dels guardons atorgats a diferents persones que han destacat per la preparació, la
formació, el suport i la consolidació del Judo, la Defensa Personal, el Combat cos a cos, el Jiu Jitsu i l’Aikido.

22 | NOVEMBRE | 2016

MEDALLA DE LA REIAL ACADÈMIA D’ENGINYERIA PER A JOSÉ ALFONSO
ANTONINO

El torrentí José Alfonso Antonino va rebre la Medalla Juan
López de Peñalver, de la Reial Acadèmia d’Enginyeria, pel seu
treball d’investigador en el camp del diagnòstic de motors elèctrics industrials.

José Alfonso Antonino realitza la seua activitat científica a
l’Institut de Tecnologia Elèctrica de la Universitat Politècnica
de València (ITE-UPV) i és docent en el Departament d’Enginyeria Elèctrica, on treballa en el desenvolupament de noves
tècniques per a la detecció precoç d’avaries i anomalies en el
camp dels motors elèctrics que passen desapercebudes amb
les tècniques clàssiques i poden provocar falsos diagnòstics en
grans motors.
El president de la RAI, Elías Ferreres, va fer entrega dels premis Agustín de Betancourt i Juan López de Peñalver, que van
rebre 10 especialistes, i d’entre ells, a més del torrentí, els investigadors de la Universitat Politècnica de València José
Francisco Monserrat i José Manuel Serra.

1 | DESEMBRE | 2016

LA CAMPANAYA “SOMOS SÚPER” DE LA FUNDACIÓ DE L’HORTA SUD,
PREMI FESTIVAL LA LLUNA

La campanya #SomosSúper, de la Fundació de l’Horta Sud, va
ser guardonada, l’1 de desembre, amb el Premi Branded Content de La Lluna, Festival de Publicitat, organitzat per l’Associació d’Agències de Comunicació Publicitària Comunitat.
El premi ha estat per a Thechache Brand Experience (estudi

especialitzat en estratègia, direcció d’art i comunicació) i Èxit
Up (agència de publicitat), les dues empreses que van treballar
per a la Fundació de l’Horta Sud en l’esmentada campanya.
Somos Súper és un homenatge a les persones i associacions
que han assumit la seua responsabilitat i compromís com a
ciutadans de millorar el seu entorn i la qualitat de vides de
les persones. Eixes persones són com a herois anònims units
al voltant de col·lectius amb objectius, assoliments i històries
increïbles. Històries que, com a superherois que són, bé mereixen ser plasmades en el paper i ser difoses.
La campanya ha tingut una segona fase amb la realització
d’un taller de còmic, amb la col·laboració de Paco Roca i l’Escola EASD, que han donat lloc a l’edició del llibre “Històries de
Superació”, presentat a finals de desembre, acte en el qual també es va presentar la segona edició del Taller de Còmic Social.

1 | DESEMBRE | 2016

MENCIÓ COLIBRÍ 2016 DE LA FUNDACIÓ HORTA SUD PER A POBRESA ZERO

La Fundació de l’Horta Sud ha atorgat en 2016 la Menció Coli-

brí, que celebra la segona edició, a la Plataforma Pobresa Zero,
pel seu compromís i treball per la mobilització i implicació de la
societat civil en la lluita contra la pobresa. L’acte de presentació
del premi es va celebrar al Museu de l’Horta Sud.
Per al comité de selecció, Pobresa Zero ha destacat durant la
seua trajectòria per assumir el compromís i la responsabilitat
de mobilitzar la societat i, alhora, pressionar els seus representants polítics perquè complisquen les seues promeses quant a
l’eradicació de la pobresa i les desigualtats del món, i perquè
complisquen amb les seues obligacions de drets humans, civils,
polítics, econòmics, socials, culturals i ambientals en tots els
àmbits.
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RAMÓN HERNÁNDEZ YAGO REP EL RECONEIXEMENT “TORRENTINS QUE
FAN BANDA”

L’Auditori va acollir dissabte 17 de desembre l’acte de reconeixement a Ramón Hernández Yago, més conegut a Torrent
com “l’Espardenyer”, homenatge de la Banda del Cercle Catòlic

i de la ciutat de Torrent, que inicia amb ell els guardons anuals
“Torrentins que fan banda”, per a honorar els músics del poble
que destaquen per la seua dedicació i aportacions al món de la
cultura.
L’acte va començar amb les interpretacions de “Royal Fireworks Music”, “Spring Breezes” i “Obertura 1812” per part de
l’orquestra de corda del Cercle Catòlic i la Banda Juvenil amb
“Out of Africa”, “La vida és bella” i “Santa Nit”.
A continuació es va fer la presentació del llibre “L’honor del
clarinetista” i el documental del mateix títol, dedicats al músic
homenatjat, i les intervencions de diferents persones de l’entorn de Ramón Hernández i de la banda del Cercle Catòlic i
també de les autoritats municipals, encapçalades per l’alcalde
Jesús Ros i el regidor de Cultura, Alfred Costa.
Ramón Hernández ja va ser nomenat president d’honor de la
Banda del Cercle Catòlic en 2007 per la seua dedicació i treball. En concret destaquen com a grans assoliments, gràcies
a la seua iniciativa: l’organització de la I Setmana Musical en
1961, els cursos de perfeccionament de trompa, els concerts de
Ronda a la Mare de Déu, la creació del Festival de Marxes Mores i Cristianes i, el més important, evitar la desaparició de la
Banda del Cercle Catòlic.
Per a finalitzar l’acte, un dels amors de la seua vida, la Banda
del Cercle Catòlic, li va dedicar diverses peces musicals i van
tancar l’acte amb la tradicional “Marxa Radetzky” aprofitant
que també se celebrava en este mateix acte el concert extraordinari de Nadal.

22 | DESEMBRE | 2016

CARLOS E. BESSINI REP EL RECONEIXEMENT DE L’ASSOCIACIÓ DE VEINS
CAMÍ LA NÒRIA
El 22 de desembre, amb motiu de la celebració del final d’exercici, l’Associació de Veïns Camí la Nòria va celebrar un sopar
de confraternitat, en el transcurs del qual es va lliurar a Carlos E. Bessini el reconeixement de l’entitat, pel seu treball i en
agraïment per la publicació de 2013 “El éxito de un fracaso”,
editat amb motiu del 30é aniversari de l’associació.
Carlos Bessini, veí d’este barri en la seua infància i adolescència, és llicenciat en Filologia i ha participat en nombroses iniciatives de caràcter cultural i social a la nostra població.
El llibre pel qual se’l reconeix ara contava les proeses i la lluita de la gent del barri del Camí la Nòria per aconseguir una
qualitat de vida digna en l’entorn en el qual viu. Les decisions
i interessos dels poders polítics i econòmics han convertit el
lloc en una zona aïllada i quasi incomunicada amb la població,
a causa de l’impacte de diverses infraestructures, entre elles,
el ferrocarril. L’anhelat desig de soterrament de les vies del
Metro ha complit tres dècades. Aquesta conquesta de l’objectiu
prioritari de l’associació comportaria la millora de la qualitat
de vida d’un veïnat molt envellit i convertit, actualment, en un
gueto on conviuen poc més de mig miler de persones de vint-inou nacionalitats diferents.
La publicació d’este llibre va coincidir amb la celebració del 30
Aniversari de la creació de l’Associació de Veïns Camí la Nòria,
que va meréixer també l’edició d’un vídeo commemoratiu del
mateix Carlos Bessini.
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16-17 | GENER | 2016

EL CLUB DE GIMNÀSTICA RÍTMICA HERCA, CAMPIÓ AUTONÒMIC
El cap de setmana del 16 i 17 de gener es va disputar el Campionat de Gimnàstica Rítmica de la Comunitat Valenciana, en
què el Club Herca Torrent es va proclamar campió, amb estos
resultats: el trio Prebenjamí i el conjunt Baby acabaren primeres classificades, el trio Benjamí finalitzà segon i el conjunt
Aleví acabà en el tercer lloc. Amb la suma de totes les fases, els
conjunts Baby, Aleví i Prebenjamí s’endugueren la copa d’or i
el trio Benjamí aconseguí la copa de bronze.
Les xiquetes que han aconseguit esta important victòria són:
Vera Sáez, Paola Martínez, Noelia Castelló, Caren Sanjaime i
María Burgos.

24 | GENER | 2016

DANIEL PEÑA, SUBCAMPIÓ D’ESPANYA DE BILLAR A TRES BANDES SUB-21

El torrentí Daniel Peña Fernández es va proclamar subcampió
d’Espanya Sub-21 de Billar a Tres Bandes, campionat disputat a Castalla el 24 de gener, en una final molt renyida contra

Andrés Carrión Moltó (40-38 en 43 entrades). El jove torrentí
quedava més compromés així en els entrenaments per a l’Europeu Júnior.
Este triomf és el colofó als bons resultats de 2014, en què va
aconseguir el subcampionat, i 2015, amb el primer lloc del
Campionat d’Espanya Sub-17.
En juny (dies 3, 4 i 5) va participar en el Campionat Europeu
de Billar a Tres Bandes en la localitat murciana de Los Narejos.
L’esportista torrentí porta quatre anys en el Centre d’Alt Rendiment Infanta Cristina, a Múrcia, on pot compaginar l’esport
amb els estudis, i així és com ha aconseguit posar el seu nom en
el més alt de les competicions nacionals de billar. I escriu en els
primers llocs de la llista d’agraïments per haver ajudat a aconseguir-ho a la seua família, al seu entrenador José Carrasco i al
patrocinador P&P Rehabilitació.

30-31 | GENER | 2016

ELS GERMANS SERGIO I JOEL CALDERÓN, MEDALLES D’OR I BRONZE DEL
CAMPIONAT D’ESPANYA DE TIR AMB ARC

En el cap de setmana del 30 i 31 de gener, a Madrid, es va celebrar el Campionat d’Espanya de Tir amb Arc de Cadets i me-
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nors de 14 anys, en el qual dos germans torrentins, Sergio i Joel
Calderón, van aconseguir els llocs primer i tercer.
Amb 13 i 9 anys respectivament, Sergio i Joel estudien 2n de
la ESO i 4t de Primària al col·legi San José y Santa Ana de Torrent, pertanyen a la selecció de la Comunitat Valenciana de
Tir amb Arc i estan adscrits al Club de Tir amb Arc Quart de
Poblet, ja que en Torrent no hi ha club actualment per a practicar este esport.
El 16 i 17 de juliol es va celebrar el XVI Campionat d’Espanya
de Cadets i Menors de 14 Anys a l’Aire Lliure, en el qual els
germans Calderón van revalidar la seua posició puntera en el
rànquing nacional. Sergio Calderón va disputar la final contra
el seu rival de sempre, el madrileny Jorge Sorribes, a qui va superar per un sol punt, que li va suposar proclamar-se campió.
Joel Calderón va aconseguir el tercer lloc de la competició,
completant un excel·lent cap de setmana, en el qual la delegació valenciana va treure una extraordinària collita de medalles, com l’or en la competició per equips en arc compost, amb
el torrentí Sergio Calderón i Tere Cerezo i Nacho Navarro.

PÒDIUM ESPORTS
6 | FEBRER | 2016

MARÍA ORTIZ, CAMPIONA JÚNIOR D’ESPANYA DE SAMBO, I MARTA
ORTIZ, SUBCAMPIONA JOCS EUROPEUS UNIVERSITARIS DE JUDO

Les germanes torrentines Ortiz Medina van aconseguir en un
període curt de temps dos èxits importants: María es va proclamar, a Lorca (Múrcia), Campiona Júnior d’Espanya de Sambo

(modalitat lluita de judo), el 6 de febrer, i Marta va ser medalla
de bronze en el Campionat d’Espanya Júnior de Judo (- 63 kg),
a Pinto (Madrid), el 5 de març.
Al mes de juliol Marta va arrodonir un gran final de temporada en proclamar-se subcampiona en els Jocs Europeus Universitaris, a Croàcia.
Maria Ortiz Medina havia aconseguit en 2015 el Campionat
d’Espanya Cadet de Judo (- 57 kg); amb altres premis anteriors:
Campiona de les Súper Copes d’Espanya Vigo i Pamplona, 3a
en la Copa d’Europa i 9a en el Campionat d’Europa Cadet (tot
en - 57 kg).
Marta Ortiz Medina comptava també amb un bon palmarés:
Campiona d’Espanya Cadet 2012; Subcampiona d’Espanya Cadet 2013; Campiona d’Espanya de Sambo Júnior 2013; núm. 1
rànquing nacional Cadet Anys 2013; bronze Copa d’Europa
2013; i tercera d’Espanya Júnior 2015.

13-14 | FEBRER | 2016

JUAN CARLOS PERIS I RICARDO VILANOVA, CAMPIONS D’ESPANYA
TREBALL DE GOS CONILLER EIVISSENC

Juan Carlos Peris i Ricardo Vilanova guanyaren el IX Campionat d’Espanya de Treball de Gos Coniller Eivissenc, celebrat

els dies 13 i 14 de febrer, al municipi de Conca de Tébar i que
va estar organitzat per l’Associació de Criadors des Ca Eivissenc d’Eivissa i Formentera. Els torrentins Juan Carlos Peris
i Ricardo Vilanova van quedar campions amb 557 punts. A la
competició es van reunir els millors exemplars de gos coniller
eivissenc, amb un total de 16 colles, provinents d’Alacant, Tarragona, València, Castelló, Osca, Girona i Eivissa.
Els torrentins tornen a guanyar la primera posició en el campionat i revaliden el triomf del mes d’octubre de 2015, quan
ja van aconseguir el primer lloc del Campionat d’Espanya de
Gos Coniller Eivissenc a dent sense armes, que es va celebrar
a Campillo d’Altobuey, amb la participació de 28 concursants
de tota Espanya.

20 | FEBRER | 2016

DANI CERDÁN, OR EN EL CAMPIONAT D’ESPANYA D’ATLETISME
PROMESES EN PISTA COBERTA

Al XXXI Campionat d’Espanya d’Atletisme Promeses en Pista
Coberta, celebrat a Sant Sebastià, el 20 de febrer, dos atletes

torrentins van aconseguir pujar al pòdium. Dani Cerdán es va
proclamar campió en 200 metres lliures, i Elisa Pérez, va obtindre el tercer lloc en triple salt.
El Club Atletisme Torrent va fer un magnífic campionat, on es
va classificar el 12é entre els més de 150 clubs nacionals participants, destacant la marca de 21”62 de Daniel Cerdán, que
a més de ser campió, té un nou rècord absolut del Club i es
col·loca entre els sis primers absoluts del rànquing nacional.
Posteriorment, en el cap de setmana del 5 i 6 de març, Dani
Cerdán ens tornà a donar una alegria, en aconseguir el subcampionat d’Espanya Absolut en Pista Coberta, millorant la
marca anterior de 200 mll i deixant-la en 21”25 que suposa el
tercer millor crono absolut espanyol i primer sub-23 de l’any.
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PÒDIUM ESPORTS
20-21 | FEBRER | 2016

VANESSA MAROTO, CAMPIONA D’ESPANYA EN BALLS ESTÀNDARD I
BALLS LLATINS
La torrentina Vanessa Maroto seguix sumant èxits en la seua
carrera esportiva. Els dies 20 i 21 de febrer, al Complex Marina d’Or (Castelló), va proclamar-se guanyadora del Campionat
d’Espanya de Balls Estàndard 2015-2016, en la categoria Júnior II, amb la seua parella habitual Joan Albelda.
A principis de juny esta mateixa parella participava en el Campionat del Món de Balls Estàndard, com a representant d’Espanya, en la ciutat de Timisoara (Romania).
El 18 de juny quedaren subcampions autonòmics de la Comunitat Valenciana 2016 del Campionat de Balls Estàndard.
I els dies 24, 25 i 26 de de juny participaren també en el Campionat d’Espanya de Balls Llatins, a Leganés, amb la concurrència de 26 parelles de tot l’Estat, on aconseguiren el primer lloc.
I, a més, el 10 de setembre participaren com a representants
d’Espanya al Campionat del Món Júnior II de Deu Balls, que es
va celebrar a la ciutat de Sofía (Bulgària).
També va participar, el 15 d’octubre, al Campionat del Món de
Balls Llatins Júnior II a Chisnáu (Moldavia).

26 | FEBRER | 2016

EL TIGRES RUGBY TORRENT, CAMPIÓ D’ESPANYA DE LA LLIGA BILFOR

L’equip torrentí Tigres Rugby es va proclamar campió de la Lliga Bilfor de Rugby, de caràcter nacional, en el camp L’Alter, el
26 de febrer, en superar 10-8 al Custodians Madrid, que era
favorit i estava invicte.
L’Alter es va plenar, amb més de 350 aficionats, que volien donar el suport necessari perquè l’equip local poguera arrodonir
una gran temporada amb el títol, i aconseguir així posar en pri-
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mer pla de l’actualitat esportiva local este club, que comença a
donar alegries als aficionats.
La plantilla de Tigres Torrent, guanyadora del títol està integrada pels següents jugadors: Toledo, Dani Morales, Mario Rodríguez, David Úbeda, Niño, Aitor Romero, Majoni, Rubén Romero, Jané, Cube, Nelo, Raúl Simó “Rajul”, Aitor Dàvila, Nacho,
Tribault, Matt Dulley i Joaco.

PÒDIUM ESPORTS
27-28 | FEBRER | 2016

EL TORRENTÍ RAÚL MAREK REP UNA PLUJA DE MEDALLES I RÈCORDS EN
EL CAMPIONAT D’ESPANYA DE SALVAMENT I SOCORRISME
. Campió d’Espanya Juvenil 50 arrossegament maniquí 34 29
. Subcampió d’Espanya Juvenil 200 obstacles 2.11.69
L’esportista, de pare polonés i mare valenciana, va començar
a entrenar seriosament amb 7-8 anys, al Club de l’Horta Sud.
En l’actualitat, des dels 12, es troba nadant amb el Club Salvament i Natació Silla, dependent del Sirenes Catarroja. Allí es
troba molt content amb els seus companys i entrenadors. Raúl
Marek s’ha convertit en una de les promeses del panorama
nacional.
Abans del Campionat d’Espanya participava en el campionat
de salvament de la Comunitat Valenciana, en piscina de 25,
amb excel·lents temps. En el campionat d’Espanya Infantil i
Cadet, a mitjan febrer, a Badajoz, va ser, al costat d’Iván Maese,
un dels destacats de la competició. El 4 de febrer, a Xirivella, en
el campionat de natació de la Comunitat Valenciana, en piscina de 25, aconseguia ors en 100 i 200 papallona i en el relleu
4 x100 lliure.
En el cap de setmana del 27 i 28 de febrer el torrentí Raúl Marek Szpunar Rosa va aconseguir una pluja de medalles i rècords en el Campionat d’Espanya de Salvament i Socorrisme,
categories Juvenil, Júnior i Absoluta, que es va celebrar a Torrevella, amb una participació total de de 433 nadadors.
En categoria Juvenil masculina va aconseguir 5 medalles d’or,
1 medalla de plata i 3 rècords d’Espanya.
. Campió d’Espanya Juvenil 100 socorrista 1.00.20
. Campió d’Espanya Juvenil 200 supersocorrista amb rècord
d’Espanya 2.23.98
. Campió d’Espanya Juvenil 100 combinada de salvament amb
rècord d’Espanya 1.09.55
. Campió d’Espanya juvenil 100 arrossegament maniquí amb
aletes amb rècord d’Espanya 52.41

8 | SETEMBRE | 2016
RAÚL MAREK I CARLOS LÓPEZ, SUBCAMPIONS DEL
MÓN EN SALVAMENT I SOCORRISME
De l’1 al 18 de setembre es va celebrar a Eindhoven (Holanda), el Campionat del Món de Salvament i Socorrisme, en què
participaren dos veïns de Torrent, del Club Sirenas, de Catarroja, en la categoria júnior, Carlos López i Raúl Marek, que es
proclamaren subcampions en la prova de Relleus 4 x 50 tub
rescat.
Formaven la selecció espanyola, a més dels torrentins, Albert
Mateu i Alejandro Ara.

13-27 | ABRIL | 2016

MARI CARMEN GARCÍA I CALCETINES, FINALISTA EN LA PROVA
WAC 2016 A HOLANDA

L’esportista torrentina Maria Carmen García Visiedo, amb el
seu gos Calcetines, va participar, del 13 al 27 d’abril, a Laag Soereen (Holanda), en la prova WAC 2016, final de la competició
d’Agility, per a la qual s’havia classificat el passat més de març,
en fer segon lloc a Espanya, amb el suport del Club d’Agility
Ciutat de València.

En eixos moments Mari Carmen i Calcetines estaven en la posició 5a en el Campionat de l’Agrupació Esportiva d’Agility de
la Comunitat Valenciana, dins de la categoria Mini.
L’equip espanyol va acceptar el traspàs de la pancarta de l’equip
holandés perquè Espanya serà la seu del WAC 2017.
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PÒDIUM ESPORTS
23 | ABRIL | 2016

EL CLUB HANDBOL TORRENT, CAMPIÓ DE LA LLIGA 2015-2016

Per segon any consecutiu el Club Balonmano Torrent va guanyar el Campionat de Lliga en el grup Centre II de la 1a Categoria Autonòmica, que li va permetre tindre una plaça en la fase
d’ascens a 2a Nacional.
L’empat obtingut el 23 d’abril en el camp del CB Puçol, segon
classificat del torneig, certificà matemàticament el títol, que els
torrentins revaliden un any després i confirma la bona tasca
del seu entrenador, Javier López, que en les seues dues tempo-

rades al front de l’equip, ha aconseguit els dos campionats amb
una manifesta superioritat sobre els rivals. Ha sigut l’equip
menys golejat i el més golejador.
No obstant, la seua victòria en la lliga no es va vore premiada
amb l’ascens a 2a Categoria Nacional, que es va disputar amb
els equips Torrellano, Marni i Betxí.
És la cinquena vegada en huit temporades que el club aconsegueix la classificació per a la fase d’ascens.

8 | MAIG | 2016

EL TORRENT CF, CAMPIÓ DE LLIGA PREFERENT DESPRÉS DE 30 ANYS

El Torrent CF va aconseguir el 8 de maig la victòria davant el
Vilamarxant CF en un frenètic partit que va acabar guanyant
per 3 gols a 2 i on es proclamà campió de lliga del grup II de
Preferent dues jornades abans de la finalització del campionat.
L’encontre va començar amb un gol matiner de l’equip torrentí
de Parra en el primer minut de joc. Després de diverses ocasions de l’equip local, el Vilamarxant CF va tindre l’oportunitat
de fer taules en el marcador, ocasió que no fou desaprofitada
per De la Cal en el minut 17. Un penal va poder posar altra
vegada l’equip del Sant Gregori per davant en el marcador en
l’últim minut del primer temps, però Guille estavellà la pilota
en el pal esquerra de la porteria.
Després del descans, el conjunt torrentí va veure perillar el
partit després del gol d’Adrián en el minut 63 però, fent gala
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dels valors que han caracteritzat el Torrent CF esta temporada,
va mantindre la fe i es deixà l’ànima en el terreny de joc per a
aconseguir alçar el partit. Així doncs, va arribar l’empat a 2 en
el minut 71 de partit gràcies a Juan Rodríguez després d’una
passada de cap de Juan Carlos. En l’últim alé de partit, i amb
jugadors i afició bolcats a la recerca de la victòria, Cristian feu
desfermar l’eufòria en el Sant Gregori amb el seu gol en el minut 92 que donava la victòria del partit i el campionat de lliga
al Torrent CF en una plujosa vesprada en la capital de l’Horta
Sud.
Es tracta del segon títol de lliga de Preferent que obté el Torrent CF en tota la seua història: el primer el van aconseguir
en la campanya 1986-87, quan fou campió del Subgrup Sud de
Preferent i va ascendir per darrera vegada a Tercera Divisió.

PÒDIUM ESPORTS
21 | MAIG | 2016

ANABEL MEDINA I ARANTXA PARRA, CAMPIONES EN DOBLES DEL
TORNEIG D’ESTRASBURG DE TENNIS

El 21 de maig la parella formada per les valencianes Anabel
Medina, de Torrent, i Arantxa Parra, va aconseguir el cam-

pionat de la prova de dobles del Torneig de Tennis d’Estrasburg, en imposar-se en la final a l’argentina María Irigoyen i
la xinesa Chen Liang, confirmant-se la parella espanyola en el
número 5 del rànquing de l’any.
Anabel Medina i Arantxa Parra han conquistat el seu tercer
títol de la temporada de dobles en el torneig WTA d’Estrasburg. Campiones també a Acapulco i Monterrey, sumen 4 títols juntes després del primer aconseguit la temporada passada
a Anvers.
El 17 d’ agost van participar en els Jocs Olímpics de Brasil, sempre en la modalitat de dobles, on van perdre en la primera ronda davant l’equip dels EE.UU., format per C. Vandeweghe- B.
Mattek-Sands.
En 2015, les valencianes van ser també finalistes en altres 3
tornejos: Stanford, Luxemburg i en el Masters WTA “B” de
Zhuhái.
Per a Anabel Medina era el títol núm. 28 de la seua carrera en
l’especialitat, en un total de 46 finals disputades.

22 | MAIG | 2016

L’EQUIP UNIÓ BÀSQUET FEMENÍ TORRENT, CAMPIÓ CATEGORIA
PREFERENT

Les xiques de la UBF Torrent es van proclamar campiones de
la Categoria Preferent de la Lliga Femenina de Bàsquet, en
véncer al CB Pego per 57-48.
Bon premi per a les nostres Sènior que han finalitzat una temporada en la qual l’equip ha crescut molt des de l’inici. Raquel
Gascón a més ha obtingut el trofeu de Millor Jugadora de la

final.
Els dos equips van competir al màxim nivell durant els 40 minuts, barallant al límit cada possessió de pilota i mostrant molta intensitat en defensa. UBF Torrent va entrar a l’últim període 4 punts per dalt, un lleuger avantatge amb el qual va saber
jugar els instants finals per acabar assegurant-se la victòria.
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PÒDIUM ESPORTS
4-6 | JUNY | 2016

EL CLUB GIMNÀSTICA ÀNGELS ACONSEGUÍ UNA COL·LECCIÓ DE
MEDALLES EN LA LONDON SPRING CUP 2016

La London Spring Cup és un torneig internacional que va organitzar el club A&V Rhyt Spring Cup mic Gymnastics Clubs,
els dies 4 i 5 de juny, en el Townley Grammar School, de la
ciutat de Bexley (Londres).
La competició abastava els nivells 1-2-3-4-5. Països com Índia,
Estònia, Bèlgica, Regne Unit, etc es van presentar a Bexley, on
les gimnastes del Club Àngels van participar en el nivell 3 internacional.
En categoria Under 8, la gimnasta Carol Rousaud va aconseguir medalla de bronze en el seu exercici de mans lliures.
En categoria 2007, Marta Calvo es va proclamar campiona de
la categoria i Itziar Gala subcampiona, ambdues en modalitat
mans lliures. Marta també va ser bronze en la general de la
seua categoria.
En categoria 2006, Gissela Rodríguez es va proclamar campiona amb el seu exercici de mans lliures, també primera classificada en el seu exercici de cèrcol, i campiona absoluta de la

categoria aconseguint la nota més alta de la competició.
En categoria Under 12, en modalitat cèrcol Marta Medina es
va proclamar campiona, i en modalitat corda, Rebeca Rousaud
també va aconseguir l’or.
En categoria 2003, modalitat maça, la gimnasta Marta Millán
també va aconseguir la medalla d’or, malgrat patir una lesió
mentre actuava.
En categoria Júnior, modalitat cinta, Paula Calvo també va
aconseguir ser l’or i, a més, tercera en la classificació general.
En finalitzar el lliurament protocol·lari de medalles i trofeus, la
gimnasta del club Gissela Rodríguez, va ser proclamada Miss
London, triada pel jurat de la competició.
Les entrenadores responsables de l’equip van ser Marta Yago
i Jennifer Sorlí.
Esta competició va ser el tercer internacional d’Àngels, després dels tornejos de 2014 a Romania i 2015 a Itàlia.

4-5 | JUNY | 2016

NIKLAS MORALES (PLATA) I CLAUDIA RUBIO (BRONZE) EN EL CAMPIONAT
D’ESPANYA INDIVIDUAL INFANTIL D’ATLETISME

En el Campionat d’Espanya Individual Infantil d’Atletisme a
l’aire lliure, celebrat a Valladolid els dies 4 i 5 de juny, els membres del CA Torrent Paula Giménez, Niklas Morales i Claudia
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Rubio competien en tres proves diferents, aconseguint dues de
les tres possibles medalles, una menys que el club amb més
trofeus (el Nerja de Málaga) i les mateixes que el Platges de
Castelló i el Majadahonda.
La primera a estrenar-se en la pista va ser Claudia Rubio en
l’alçada aconseguint 1,39 m (quedant-se molt a prop de poder
saltar l’1,42). Mentre ella estava en la pista, Niklas Morales tenia les tanques i va aconseguir baixar dues dècimes la seua
marca personal deixant-la en 12”78.
Paula Giménez havia d’eixir a defensar la seua prova temuda,
el 80 mt, va baixar la seua marca personal a 15”70.
En els 80 mt de Claudia Rubio, parant el cronòmetre en 12”51,
baixant 5 dècimes la seua marca personal i quedant tercera
d’entre totes les participants.
Paula Giménez en llançament de pes va aconseguir millorar la
seua marca llançant la bola fins als 6,79 m. Tancant la jornada
estava el passadís de la llargada amb Niklas Morales, aconseguí sobrepassar la barrera dels 5 m amb un salt de 5,13 m.

PÒDIUM ESPORTS
18-19 | JUNY | 2016

PAULA GIMÉNEZ, OR EN EL CAMPIONAT D’ESPANYA D’ATLETISME
INFANTIL INDIVIDUAL
A Castelló, els dies 18 i 19 de juny, els Infantils del Club Atletisme Torrent van estar a un gran nivell, sobretot en les proves
individuals.
Destacada actuació de la nostra velocista Paula Giménez que
amb una magnífica carrera es va proclamar campiona d’Espanya i nou rècord del campionat en la prova de 80 mll amb un
magnífic temps de 10”42.
Claudia Rubio també va estar a gran nivell en llargada acostant-se a la seua millor marca i amb 4’91m es va proclamar
subcampiona d’Espanya en el seu últim intent. No amb menys
nivell va estar Niklas Morales amb les seues 2 medalles de
bronze, una de plata en alçada amb 1’61 m (2 cm menys que
l’or) i una altra en els 80 mt amb 12”86 en una arribada renyidíssima per l’or que es va aconseguir amb tan sol una dècima
menys.
I a destacar també el bronze en el relleu de 5 x 80, que en
menys de mig segon es van jugar les medalles. Lucía Romero,
Eva Marco, Claudia Rubio, Laura León i Paula Giménez són
les nostres rellevistes que amb 52”11 van guanyar el bronze al
final de la jornada, tancant amb gran èxit una magnífica temporada per a les nostres Infantils.

25-26 | JUNY | 2016

ELISABETH PÉREZ VA SER PLATA EN EL CAMPIONAT D’ESPANYA
PROMESES D’ATLETISME
Elísabeth Pérez, atleta del CA Torrent, va aconseguir la medalla de plata en triple salt del Campionat Nacional Promeses
d’Atletisme, celebrat a Toledo els dies 25 i 26 de juny.
L’ expedició del Club Atletisme Torrent estava integrada per sis
atletes: quatre xiques i dos xics.
Elisa Pérez, a pesar dels problemes de la temporada marcada
per una lesió, aconseguí la plata, amb el seu millor salt d’11.91m,
la seua primera millor marca de la temporada.

25-26 | JUNY | 2016

PABLO LÓPEZ, BRONZE EN SALT D’ALÇADA DEL CAMPIONAT D’ESPANYA
JUVENIL
A Mataró, els dies 25 i 26 de juny, es disputaren les proves del
Campionat d’Espanya d’Atletisme Juvenil d’Aire Lliure, en què
el torrentí Pablo López Rodríguez va aconseguir el bronze,
malgrat ser de primer any, amb 1.94 m.
Este resultat confirmava la bona temporada de Pablo, que ja el
28 de febrer va quedar campió de l’Autonòmic Juvenil en PC
amb un salt d’alçada d’1.86 m.
Una setmana abans de la competició de Mataró, a Torrent (18
de juny) havia quedat primer classificat de l’Autonòmic Juvenil
d’Aire Lliure.
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PÒDIUM ESPORTS
1 | JULIOL | 2016

CARLA DE TENA I IVÁN LATORRE, GUANYADORS DE LA LLEGUA URBANA
CIUTAT DE TORRENT

L’ l de juliol va tindre lloc la XXIV Llegua Urbana Ciutat de Torrent, organitzada per la Fundació Esportiva Municipal. Amb
825 inscrits, es van arreplegar 1.260 quilos d’aliments, donats
pels corredors en llevar-se el dorsal i destinats al Punt d’Aliments de Torrent.
La competició estava destinada a majors de 18 anys i en un circuit urbà per Torrent amb eixida i meta a l’Avinguda al Vedat
(Parc infantil).

Els primers classificats van ser:
Absoluta-Femenina: Carla de Tena Silla.
Absoluta-Masculina: Iván Latorre Escribà.
Veterà B-Masculina: Javier Ibáñez Ferrer.
Veterà A-Masculina: Jorge March Soriano.
Veterà A-Femenina: Mariló Colomino Lechuga.
Veterà B-Femenina: Inmaculada Casillas Galindo.

19 | JULIOL | 2016

NIEVES MOTOSO I ALICIA MORENO, SUBCAMPIONES D’EUROPA DE
FUTBOL SALA UNIVERSITARI
Nieves Motoso “Neus” i Alicia Moreno “Ali”, jugadores de
l’equip de 2a Divisió Nacional del Ciutat de Torrent, de futbol
sala femení, quedaren subcampiones d’Europa amb la selecció
de la Universitat de València, el passat 19 de juliol, en què van
perdre la final davant la Universitat de Montpelier (França).
En les instal·lacions esportives de la Universitat de Zagreb i
de Rijeka es van disputar els partits previs i la final, en la qual
l’equip valencià va ser derrotat per un contundent 0-4.
El seleccionador J. Andrés Menchero es va mostrar content
per esta segona edició consecutiva en abastar la final dels jocs.
La comunitat universitària va mostrar un gran suport a la selecció i prova d’això és el gran seguiment que hi hagué en les
xarxes socials.

30-31 | JULIOL | 2016

ALÍCIA BAIXAULI I LOLA BENAVENT, 1A I 2A EN LA XIII TRAVESSIA
NADANT SANT ROC DE DÈNIA
El Club Natació Barracudas, de Torrent, va triomfar en les travessies Nadant, l’últim cap de setmana de juliol, en la platja de
l’Estany a Dénia, amb la XIII Travessia Nadant de Sant Roc.
Esta competició està dins del circuit d’aigües obertes de la Comunitat Valenciana, i les nadadores del club de natació Barracudas de Torrent Alicia Baixauli i Lola Benavent, van participar en la prova de 1.500 metres, i quedaren primera i segona
classificada en la categoria Infantil femenina.
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En la general van quedar la 13a i la 18a entre vora 90 nadadors
de totes les categories amb un temps de 23’ 37’’ i 24’ 49’’.
I una setmana després, el 6 d’agost, va tenir lloc la XIV Travessia Nadant de Banderes Blaves en les platges de Moncofa, on la

nadadora del club torrentí Lola Benavent, aconseguí el segon
lloc en la seua categoria, després de la guanyadora, Yaiza Grimaldos.

22 | OCTUBRE | 2016

JAVIER SÁNCHEZ REPRESENTA A ESPANYA EN EL MUNDIAL DE PESCA
DE BLACK PASS

El torrentí Javier Sánchez va representar a Espanya en el
Mundial de Pesca de Black Bass, que es va disputar a Barragem
do Alqueva (Portugal), del 17 al 22 d’octubre.
L’esportista torrentí va formar part de l’equip espanyol que va
concórrer al mundial de la categoria absoluta de pesca esportiva, que va reunir els millors pescadors internacionals durant
sis dies.

El torrentí, després d’un dia intens de competició, va aconseguir una 13a posició d’un total de 30 parelles juntament amb el
seu company José López Parrill. L’actuació de tots els pescadors
espanyols va fer possible que Espanya se situara en una merescuda 5a posició de la classificació total.

8-13 | NOVEMBRE | 2016

VERA SÁEZ, DEL CGR HERCA, EN EL CAMPIONAT D’ESPANYA BASE
DE GIMNÀSTICA RÍTMICA

La torrentina Vera Sáez, del Club Herca, es va classificar per
al Nacional després de quedar quarta en l’autonòmic de Gimnàstica Rítmica.
L’1 d’octubre va tenir lloc en el Velòdrom Lluís Puig de València la fase autonòmica del campionat nacional copa base, clas-

sificatori per al campionat nacional base de gimnàstica rítmica
que es va celebrar del 8 al 13 de novembre a Valladolid.
Un gran exercici amb l’aparell de pilota que li va valdre la seua
fantàstica puntuació de 7.050 li va permetre la seua participació en el nacional amb l’entrenadora Karla Alacreu.
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4 | DESEMBRE | 2016

EL TRINQUET DE TORRENT B, CAMPIÓ DE GALOTXA EN LA CATEGORIA
TERCERA A

Algimia d’Alfara va ser l’escenari de les finals del XXX Campionat Interpobles de Galotxa, amb la participació de l’equip
Torrent B, que es va imposar al Caixa Popular de Pobla de Vallbona, per 70-65, i es va proclamar campió en la seua categoria
de Tercera A.
Amb una participació rècord, com correspon a la competició
més important de la tardor, amb quasi 130 equips provinents
de més de 40 clubs, l’últim cap de setmana d’agost començà
a rodar la pilota de vaqueta, que no acabà fins a les finals de
mitjan desembre. La principal novetat de l’edició d’enguany de
l’Edicom-Interpobles fou la nova categoria femenina. En ella

participaren 8 equips provinents de la Pobla de Vallbona, Borbotó, Montserrat i Tavernes Blanques.
Entre tots els clubs participants de les onze categories, cal destacar les noves incorporacions dels clubs de Carcaixent, Moixent, Montcada, Picanya i Sollana, que torna després de molts
anys a una competició en la qual va arribar a guanyar el trofeu
de primera.
Respecte a la participació, el club de la Pobla de Vallbona és qui
més representat està, en tenir 9 equips en el torneig, seguit per
les 8 formacions inscrites per Massalfassar, sumant Borbotó,
Foios, Riba-roja i Torrent, 7 equips cadascun.

6 | DESEMBRE | 2016

L’EQUIP TORRENT DARDS, SUBCAMPIÓ D’ESPANYA
El cap de setmana del 3 al 6 de desembre es va disputar al Palau
de Congressos i Exposicions de Torremolinos, el XXIII Campionat Internacional de Dards Electrònics, en la modalitat de
Cricket. Més de 3.200 tiradors d’Espanya, Portugal i Andorra
van acudir a esta competició, que per primera vegada tenia oficialment rang internacional, i on l’equip Torrent Dards (Rinconcito Andalús) va quedar subcampió d’Espanya en el nivell
or.
La competició va estar organitzada per la Federació Espanyola
de Dards Electrònics i l’empresa Connection, fabricadora de les
màquines, i es va disputar en les categories per equips (cinc
nivells), parelles i individual (tres nivells cadascun), més una
categoria femenina i una altra infantil, aquesta última en la
modalitat de High Sport.
L’equip estava integrat per Jorge Olmos, Luis Navarro, Hugo
Ánchel Pelusa, Fran Madrid Budi, Vicente Hernández i Carlos
Sánchez, i estava ja entrenant i competint en lliga amb l’objectiu de classificar-se per al pròxim nacional que es disputarà en
el mes de maig en la localitat catalana de Calella, on intentaran
millorar esta posició.
Fins ara el club ha aconseguit: subcampionat en 2013 Lliga
Bronze; campió en 2014 Lliga Bronze; campió Lliga Plata 2014;
campió Lliga Or 2015; campió Lliga Bronze 2015; 5é Campionat
d’Espanya a Benidorm; 3r Lliga Or 2016, i 9é en el Campionat
Nacional de Dards Electrònics 2016.
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