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L’ANUARI GENT DE TORRENT recull totes les 
notícies de l’any a Torrent referides a persones 

de la ciutat i a entitats de diferent caràcter que han 
merescut el reconeixement social i públic per la va-
loració positiva de les seues trajectòries personals i/o 
professionals. I això ho han fet institucions, orga-
nismes, empreses i associacions que aporten la seua 
particular iniciativa en el coneixement dels prota-
gonistes. Ací les reunim totes, ordenades cronològi-
cament i reescrites i contextualitzades a partir de la 
informació obtinguda dels mitjans de la localitat, que 
es completa amb la documentació que es fa servir 
d’altres fonts.

L’Anuari conté un seguit de reconeixements -segons 
els criteris que hem utilitzat per a fer esta selec-
ció- que van des d’eleccions o nomenaments per a 
càrrecs de responsabilitat, passant pels importants 
premis obtinguts en concursos de diferent caràcter 
-arístic o acadèmic, per exemple- fins a homenatges 
que s’han organitzat per a honorar persones dels 
nombrosos àmbits de la societat local.

En Premis i reconeixements, el primer apartat, s’in-
clouen els referits a les àrees cultural, social i econò-
mica, un àmbit general, i en Pòdium esports, el segon 
apartat, posem totes les notícies de caràcter esportiu 
del món de les competicions en els diferents esports 
i disciplines, en què equips o persones individuals 
vinculades a Torrent han tret resultats notables. 
Totes les entrades de l’Anuari estan ordenades cro-
nològicament i en la capçalera de cadascuna d’elles 

figura la data o dates concretes, una fórmula que 
permet visualitzar millor aquells actes especialment 
arrelats a diferents moments del calendari. I en mol-
tes d’elles (especialment al sector dels esports), en 
què es repetien les persones o grups protagonistes 
al llarg de l’any, s’han agrupat en una sola entrada, 
sense deixar de datar els diferents moments, un pro-
cediment que facilita el coneixement de les trajectò-
ries i una presentació més clara.

La primera edició de Premis i Reconeixements es va 
publicar al BIM Digital Torrent 194 (Hivern 2015-
2016, pàgs. 16 a 34), quan encara no s’havia fet l’agru-
pació de notícies en dos apartats i no es pensava en 
una publicació monogràfica. La segona edició de 
2016 roman inèdita per circumstàncies que obstacu-
litzaren la seua publicació. L’edició de 2017 va ser di-
gital i amb el suport de l’Ajuntament. I les edicions de 
2018 i 2019 han estat fetes a més en format de paper, 
i finançades amb la col·laboració publicitària d’orga-
nismes, empreses i professionals que han apostat pel 
projecte, i dels quals serem sempre deutors.

Hem explicat l’Anuari com una publicació que s’ocu-
pa del “Torrent de les persones” i també el seu propò-
sit de “Fer poble en una ciutat gran”.  Ens donarem 
per satisfets si este treball contribuïx alhora a millo-
rar el coneixement i la vertebració de les persones i 
grups que integren la nostra comunitat local.

Vicent Alabajos
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7 GENER 2019

MAR PEÑALVER VA INGRESSAR EN L’ACADÈMIA 
PICCOLI VIRTUOSI DE SUÏSSA
La jove torrentina Mar Peñalver Ibáñez, 
alumna del Conservatori Professional de 
Música de Torrent fins el curs 2017-18, 
en què va finalitzar el segon curs d’Ense-
nyaments Professionals, va ingressar al 
setembre en l’acadèmia suïssa Piccoli Vir-
tuosi, que dirigix el prestigiós violinista 
Miguel Negri, gràcies a una beca, i a eixe 
país tornava el 7 de gener després de les 
vacances de Nadal.
Piccoli Virtuosi està en el cor dels Alps su-
ïssos, en la regió Gstaad / Chateau d’Oex. 
Aquest centre oferix un entorn ideal per 
al desenvolupament d’estudiants talento-
sos entre 8 a 18 anys que tinguen el po-
tencial necessari per a seguir una carre-
ra professional en la música. Gràcies a la 
flexibilitat que oferix el sistema educatiu 
suís, els alumnes d’este centre educatiu, a 
més de poder fer els seus estudis acadè-
mics en francés, alemany o anglés, gaudi-
xen d’un programa d’educació general re-
duït que els permet dedicar i centrar més 
hores als seus estudis musicals.
En la carta original d’ingrés, signada pel 

director artístic de l’acadèmia Miguel Ne-
gri, es destacava que Mar Peñalver “és 
una xica molt seriosa, que treballa dur, i 
amb excel·lents possibilitats gràcies al seu 
gran talent”. Així va quedar reflectit en 
l’informe redactat pels professors després 
del treball realitzat amb ella durant les 
setmanes prèvies a la seua admissió.
Mar ha treballat ja amb mestres recone-
guts com ara Yuri Nasushkin Labovsky, 
Enrique Palomares, Vicent Balaguer o 
Anna Baget i ha aconseguit triomfs en 
dos certàmens: Joves Intèrprets La Fami-
liar, de Benisanó (València) i XIII Concurs 
d’Interpretació Vila de Betxí (Castelló). I 
ha actuat com a primer violí de l’Orques-
tra Scordae en sales importants com el 
Palau de la Música de València i el Palau 
de Les Arts Reina Sofia.
Mar Peñalver ha comptat en estos darrers 
anys amb la guia important de Rosa Pla, 
professora del Conservatori de Torrent, i 
d’Enrique Palomares, concertino de l’Or-
questra de València, als quals recorda 
sempre amb gran afecte. 

15 GENER 2019

JOAN PLANELLS REP EL PREMI CERMI (COMITÉ ESPANYOL DE 
REPRESENTANTS DE PERSONES AMB DISCAPACITAT)

El torrentí Joan Lluís Planells Almerich 
va rebre en les Corts Valencianes el pre-
mi CERMI 2018 en la categoria d’Acti-
vista i Trajectòria Associativa. El Comité 
d’Entitats Representants de Persones 
amb Discapacitat de la Comunitat Va-
lenciana va reconéixer així la seua labor 
com a activista en favor de les persones 
amb diversitat funcional. Joan Planells 
és expresident de CERMI Comunitat Va-
lenciana i ha contribuït a l’assoliment de 
múltiples realitzacions en favor dels drets 
socials a la inclusió i el benestar de totes 
les persones amb discapacitat i de les se-
ues famílies.
Este premi es va donar de manera com-
partida a Pilar Ramiro Cóllar, presidenta 
de COAMIFICOA fins 2017; Amalia Dié-

guez Ramírez, expresidenta de FEDACE 
(al costat de Planells en la foto) i al nostre 
paisà, expresident del CERMI. 
Joan Planells és llicenciat en Sociologia 
per la Universitat Lliure de Brussel·les 
i té llicència especial per a postgraduats 
en Sociopsicologia del Treball en l’Insti-
tut de Treball de la Universitat Lliure de 
Brussel·les, en què va obtindre la més alta 
distinció. Durant 22 anys (1978-1999) va 
col·laborar amb l’Institut de Criminologia 
com a professor de Sociologia de la Delin-
qüència. 
Va ser cofundador de la Federació Valen-
ciana de Plena Inclusió en l’any 1988 i va 
ser el seu secretari fins el 2003. I va parti-
cipar en la Comissió de Treball de la Unió 
Europea “Vida autònoma” entre els anys 

1992 i 1996.
Va ser cofundador del CERMI, vicepresi-
dent durant 8 anys i president uns altres 
8 anys, deixant el càrrec per limitació es-
tatutària. El període en què el torrentí va 
ser el màxim responsable del CERMI es va 
caracteritzar per ser una de les etapes més 
complicades per a las persones amb disca-
pacitat i les seues famílies, amb els cruels 
retalls econòmics per part dels organis-
mes oficials responsables. Abans, durant 
40 anys, Planells es dedicà intensament a 
les persones afectades, tant com a gerent 
d’ASPRONA València (Associació Pro 
Persones amb Discapacitat Intel·lectual) 
com a funcionari des de l’IVADIS (Institut 
Valencià d’Atenció als Discapacitats).
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17 GENER 2019  

JOSÉ RAMÓN SANCHIS ÉS EL NOU PRESIDENT DE L’ASSOCIACIÓ DE 
CRONISTES OFICIALS DEL REGNE DE VALÈNCIA

En el transcurs de la reunió de la junta 
directiva de l’Associació de Cronistes Ofi-
cials del Regne de València, celebrada el 
17 de gener de 2019, es va dur a terme 
el canvi de presidència, que ostentava  
Francisco de Paula Momblanch García 
des de feia 18 anys, i va prendre posses-
sió -després de les eleccions celebrades en 
la XXII Assemblea de Cronistes Oficials 
d’octubre de 2018- José Ramón Sanchis 
Alfonso, cronista oficial d’Aldaia i ex Bi-

bliotecari-Arxiver de Torrent, que havia 
ocupat diversos anys la secretaria de l’as-
sociació.
Josep Ramón Sanchis, nascut a Aldaia, 
encara que veí de Torrent des de fa molts 
anys, recentment jubilat, ha treballat a 
la Biblioteca i Arxiu de Torrent durant 
37 anys. És llicenciat en Filosofia i Lle-
tres (Secció d’Història) per la Universitat 
de València (1977) i diplomat en Estudis 
Avançats en Geografia-Història (Especia-
litat en Història Moderna) per la mateixa 
universitat (2004).
La seua activitat professional ha sigut po-
lifacètica, en la qual ha anat combinant 
tot un seguit d’activitats com a arxiver, 
bibliotecari, documentalista, historiador, 
museòleg i arqueòleg.
Ha impartit activitat docent com a profes-
sor, conferenciant o ponent en màsters 
universitaris, cursos, seminaris i jorna-
des tècniques sobre Història, Biblioteco-
nomia, Documentació i Arxivística. Ha 
dirigit i coordinat l’edició de la revista 
Torrens, dedicada a estudis i recerques de 
Torrent i la seua comarca, des de la seua 
creació per l’Ajuntament de Torrent en 
1982.
Ha format part i pertany a un gran nom-
bre d’associacions professionals, en les 
quals ha ocupat diversos càrrecs de direc-
ció, entre altres ha sigut secretari i presi-
dent del Col·lectiu d’Arxivers Municipal 
de l’Horta i la Ribera, vocal i president de 
l’Associació d’Arxivers Valencians, i des 
de la seua fundació membre del Col·legi 
Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes 

de la Comunitat Valenciana.
Va ser nomenat per l’Ajuntament d’Al-
daia cronista oficial d’aquesta localitat. 
L’Ajuntament de Torrent el va nomenar 
comissari de les commemoracions del 750 
aniversari de la Carta de Població (1248-
1998), desenvolupant entre els anys 1996 i 
1998 una important activitat de recupera-
ció i promoció de la història i tradicions de 
la ciutat, amb l’organització d’exposicions, 
edició de llibres, conferències i altres ac-
tes culturals.
S’ha de destacar la important aportació 
investigadora, que ha escrit i editat, bé de 
forma individual o en col·laboració amb 
altres historiadors, un centenar entre ar-
ticles i llibres sobre Història, Arqueologia, 
Demografia, Etnologia i Art de diferents 
localitats de l’Horta Sud (Aldaia, Alaquàs, 
Picanya, Quart de Poblet i Torrent) i d’al-
tres demarcacions.
Una de les seues obres de major transcen-
dència és una incursió en la història con-
temporània d’Espanya, en la qual va estar 
ocupat set anys, va ser editada l’any 2007 
pel Gobierno de Aragón, en dos volums, 
dedicada a l’estudi de l’Agrupació Guerri-
llera de Llevant i Aragó: Maquis, una his-
toria falseada, la Agrupación Guerrillera de 
Levante desde sus orígenes hasta 1947, de la 
qual està previst que isca la seua continu-
ació, des de 1947 a 1952. En mèrit als seus 
treballs i a la seua labor, i concedit per 
ADEMA(Asociación para el Desarrollo 
del Maestrazgo) va rebre al desembre de 
2017 el premi Embajador del Maestrazgo.

21 GENER 2019

MARCOS RUDA REP UN PREMI A L’ESPORT DE BASE 
DE LA DIPUTACIÓ I CAIXA-BANK
En la gala dels IV Premis Yosoynoticia.es 
Caixa-Bank, el jove pilot de motos torren-
tí Marcos Ruda, de 13 anys, va rebre un 
dels premis a l’esport base que atorga la 
Diputació de València, i que també gua-
nyaren la futbolista internacional Ivana 
Andrés, la campiona d’Europa de pilota 
Mar Giménez, el club d’handbol femení 
BM Morvedre i la gimnasta olímpica Ele-
na López.
El president de la Generalitat Valenciana, 
Ximo Puig, va presidir l’acte en el Palau 
dels Arts Reina Sofia. Personalitats de 
l’esport i la societat com Javier Tebas, Ma-
tías Prats, Michael Robinson, Martín Be-
rasategui i Perico Delgado es van donar 
cita per a guardonar els esportistes.
La nit dels Óscar de l’esport valencià va 
estar carregada de moments inoblidables 
en l’abarrotat Palau dels Arts, on 1.500 

persones de tots els racons de l’esport de 
la Comunitat Valenciana van vibrar ja 
des de l’actuació inicial, amb el moment 
central en el lliurament dels Premis Yo-
soynoticia.es.
Marcos Ruda  s’havia proclamat en 2018 
Campió d’Espanya de PreMoto 3 després 
del bon paper realitzat en les diferents 
proves als circuits d’Albacete, Barcelona, 
Navarra, Motorland Aragó, València i 
Xerés. I era la culminació dels èxits espor-
tius de l’any anterior, en què ja havia sigut 
campió a nivell estatal de Moto 4.
En la bona trajectòria de Marcos ha col·la-
borat indubtablement Santiago Sacedón, 
el seu mecànic, un dels qui més anys por-
ta en l’estructura del club i coneix molt bé 
tot allò necessari per a guanyar. S’ha de 
reconéixer el treball de tot l’equip, des de 
Julián Miralles Caballero, artífex de tot 

açò, els enginyers Jonathan Martínez i 
Carmela Bernabé Palanca fins als mecà-
nics i ajudants.
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25 GENER 2019

PREMIS BOTAFOCS FALLA CRONISTA  2019
Divendres 25 de gener el casal de la Falla 
Cronista Vicent Beguer va acollir l’acte de 
lliurament dels Premis Botafocs 2019, en 
què es reconeix la labor d’entitats i perso-
nes que per la seua trajectòria personal o 
professional tinguen especial implicació 
amb la nostra cultura, tradicions i com-
promís social, valors que sempre va de-
fensar Vicent Beguer Esteve, conegut pel 
seu malnom Botafocs.
En la quarta edició els premiats van ser:
Premi Botafocs Individual a Miguel Bala-
guer Nieto Márquez pel seu compromís 
amb la comissió en la qual ha plantat falla 
durant 22 anys consecutius (ha realitzat 
22 falles adultes i 11 falles infantils) acon-
seguint primers premis en totes les secci-
ons on ha competit, així com diversos pre-
mis d’Enginy i Gràcia. Miguel va debutar 
en falles grans amb la comissió de Cronis-
ta i des d’aquell moment es va crear un 
vincle especial entre el seu taller i la falla. 
Premi Botafocs Entitats o Associacions, a 
la Comissió d’Estudis Fallers Torrentins 
COMFET pel seu treball en la investigació 
i recuperació de la història de les falles, di-
fusió d’esta tant en la nostra població com 
en tot el territori i les seues col·laboraci-
ons sobre les falles de Torrent en els prin-
cipals llibrets. Així com pel compromís 
amb la llengua i per l’organització, dins 
dels Premis Lletres Falleres, del concurs 
al millor contingut infantil d’un llibret de 
falla en l’àmbit de la Comunitat Valenci-
ana. En la foto Aitor Sánchez i Salvador 
Císcar.
Premi Botafocs Extraordinari a la Falla de 
la Plaça del Doctor Collado de València, 

en la seua celebració del 150 aniversari. 
Comissió mítica tant per les falles que 
han sigut plantades en la seua demarca-
ció com per la seua trajectòria cultural i 
social en la seua història, sent una de les 
comissions falleres pioneres a desenvolu-
par projectes solidaris i socials, i que han 
sigut exemple a seguir per moltes altres 

comissions, demostrant que les falles són 
molt més que una festa. En la foto, José 
Vicente García Gómez, David González 
García -expresidents de la comissió-, i la 
Fallera Major Infantil Sofía González Ál-
varez.

27 GENER 2019

LA GERMANDAT DE LA VERA CREU CELEBRA ELS 75 ANYS

Representants de les diferents german-
dats de la Setmana Santa de Torrent es 
reuniren, diumenge 27 de gener, per a 
celebrar el 75 aniversari de la Vera Creu 
i Crist Ressuscitat, amb una missa en la 
parròquia de l’Assumpció i un dinar de 
confraternitat.

La fundació de la germandat es remun-
ta a 1944, concretament al 7 d’abril, en 
què, José Besó Martí, José Ferrís Silla, 
José Torrent Monzón, Pascual Chuan 
Benlloch, Pedro Rubio Puche, Francisco 
Andreu Chuliá i Jaime Benlloch Peris de-
cidixen instituir aquesta nova germandat. 
Han estat 75 anys de creixement, de mo-
ments brillants i d’altres de dificultats, que 
demostren  que els col·lectius humans ro-
manen encara que les persones canvien 
per llei de vida.
El 10 de març continuaren les activitats 
de celebració amb l’inici d’un cicle de 
concerts, “Música en Quaresma”, en què 
hi hagué quatre vetlades, sempre en diu-
menge (del 10 de març al 7 d’abril) a la par-
ròquia de l’Assumpció de la Mare de Déu.
El 24 de març es va celebrar la investidu-
ra d’hàbits dels nous germans i una missa 
de confraternitat amb les tres german-

dats de la parròquia, que va finalitzar en 
el Museu de Setmana Santa amb un dinar. 
I del 8 al 27 d’abril, esta germandat, con-
juntament amb la de la Santa Faç, va pro-
tagonitzar una exposició commemorativa 
del 75 anys de la fundació, a la sala cívica 
de l’Antic Mercat, que incloïa amb caràc-
ter extraordinari la col·lecció de medalles 
i emblemes de totes les germandats de la 
Vera Creu d’Espanya i Sud-Amèrica (ex-
posició cedida per Santiago Gallego, de la 
Vera Cruz de Mérida).
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1 FEBRER 2019   

EL PREMI FUNDACIÓ BROMERA PEL FOMENT DE 
LA LECTURA S’ATORGA A CARME MIQUEL
L’ESCRIPTORA I MESTRA VA MORIR EN JUNY

L’1 de febrer es va celebrar l’acte de lliura-
ment dels premis de la Fundació Bromera 
al Foment de la Lectura 2019, i el guardó 
de la modalitat individual es va atorgar a 
l’escriptora i docent Carme Miquel. 
Membre de l’Acadèmia Valenciana de 
la Llengua (AVL) i integrant del Movi-
ment de Renovació Pedagògica Freinet, 
Carme Miquel ha dedicat la seua vida a 
l’educació, l’escriptura i la promoció del 
valencià. Així mateix, va ser presidenta 
d’Escola Valenciana entre 1990 i 1994 i de 
la CAPPEPV (Coordinadora d’Alumnat, 
Pares, Mares i Professorat per l’Ensenya-
ment Públic en Valencià), ha publicat més 
d’una trentena de llibres i ha treballat 
de mestra durant quasi 40 anys. La seua 
obra Aigua en cistella ha sigut reeditada 
més de deu vegades i compta amb més de 
19.000 exemplars venuts.
Carme Miquel era filla de mare mestra, 
al grup Escolar Carolina Álvarez, i pare 

mestre, al Grup Escolar Cervantes, els dos 
a València, i no seria estrany que tant la 
seua germana major com ella acabaren 
exercint la mateixa professió. Va fer de 
mestra a Tavernes de la Valldigna, a Tor-
rent -on coneixeria el seu marit, Jaume 
Muñoz-, a València i a Alcàsser.
A Torrent va estar sis cursos escolars, de 
setembre de 1968 a juny de 1974, la major 
part del temps en els baixos comercials 
que s’adaptaven com a escola perquè no 
hi havia les construccions necessàries, la 
qual cosa no li va impedir que es fera una 
pedagogia innovadora, que començava a 
desenvolupar-se entre els docents més 
joves, i que va tindre com a activitat total-
ment pionera, les classes de valencià, fora 
de l’horari oficial i amb caràcter voluntari 
per a l’alumnat, classes que hem de consi-
derar com les primeres de l’ensenyament 
de la llengua a un centre oficial, que s’ha 
d’afegir al seu ús habitual en diferents 

moments del currículum oficial en eixos 
temps de canvi.
Carme Miquel va morir en juny als setan-
ta-quatre anys, i encara havia sumat una 
distinció més, en març -després del Premi 
de la Fundació Bromera- com a una de les 
guardonades amb els Premis Isabel Ferrer 
2019, que el Consell concedix a tres per-
sones o entitats que hagen destacat en la 
lluita per la igualtat efectiva entre dones 
i homes.

2 FEBRER 2019  

EL COL·LEGI LA PURÍSSIMA GUANYA EL PREMI A 
L’EMPRENIMENT FIRST LEGO LEAGUE
El Campus d’Alcoi de la Universitat Poli-
tècnica de València va celebrar per segon 
any consecutiu el torneig classificatori 
First Lego League Comunitat Valenciana, 
en una jornada de marcat to lúdic i fes-
tiu, on van predominar els valors Lego. 
L’equip TAULego del Col·legi La Puríssi-
ma de Torrent, format tot per xiques de 
4t d’ESO van aconseguir el premi a l’em-
prenedoria pel contingut i la posada en 
escena del seu treball científic, en el qual 
proposaven consells per a facilitar la vida 
als astronautes durant la seua estada es-
pacial. L’equip ha estat dirigit per Encarna 
Tronchoni, la seua professora de Tecno-

logia.
L’aprenentatge integrat de ciència, tecno-
logia, enginyeria i matemàtiques -les ano-
menades STEM- així com una formació 
que potencia competències i habilitats del 
segle XXI com el treball en equip, la cre-
ativitat i la comunicació són clau perquè 
els joves es preparen per al seu futur. Esta 
convocatòria proporciona als joves totes 
eixes eines perquè progressen a nivell 
formatiu i personal despertant la seua cu-
riositat, motivació i ganes d’aprendre.
La Fundació Scientia, el Campus d’Alcoi 
de la UPV i el grup de Generació Espontà-
nia GROMEP, han sigut els organitzadors 

d’aquest esdeveniment que ha reunit un 
total de 22 equips i  més de 190 partici-
pants, a més de 500 persones que han 
acompanyat els estudiants a este gran 
esdeveniment de ciència, tecnologia i di-
versió. 
En la foto, d’esquerra a dreta: fila de baix: 
Jennifer Tomás, Paula González, Sofía 
Cerezo, Paula Mozo i Rosa Nieves Cunyat; 
fila de dalt: Marina de Bartolomé, Laura 
Rubio, Ana Miñarro, Gloria Puchades, 
Ana Jiménez i les professores Encarna 
Tronchoni, Mª Asunción Carratalá i Isa-
bel Company. 
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9 FEBRER 2019

COMMEMORACIÓ DEL 75 ANIVERSARI DE LA 
GERMANDAT DE LA SANTA FAÇ
Dissabte 9 de febrer es va presentar, a la 
Casa de Cultura, el programa d’actes com-
memoratiu dels 75 Anys de la Germandat 
de la Santa Faç, que incloïa diferents ac-
tivitats.
Es va convocar el III Concurs Pictòric so-
bre Llenç de la Verònica, els treballs del 
qual es podien presentar fins el 25 de 
març amb lliurament de premis el dia 8 
d’abril.
Eixe mateix dia s’inaugurava l’Exposició 
75 Anys de les Germandats Vera Creu i 
Crist Ressuscitat i Santa Faç, que roman-
dria oberta fins el 27 d’abril, a la sala cívi-
ca de l’Antic Mercat, i que contenia foto-
grafies de diferents èpoques, estendards, 
hàbits i altres objectes relacionats amb 
esta tradició així com indumentària de la 
Reina de l’Encontre.
Les activitats commemoratives van con-

cloure amb el VI Encontre Nacional de 
Confraries i Germandats de la Santa Faç 
i la Verònica, que es va a celebrar a la 
nostra ciutat el cap de setmana del 27 i 28 
d’abril.
En l’acte d’acollida participaren german-
dats i confraries vingudes de Gandia, Al-
zira, Elx, Ontinyent, Sogorb, Pilar de l’Ho-
radada i Yepes, que feren posteriorment 
una visita a l’església de l’Assumpció, 
Museu de la Setmana Santa i Exposició de 
Genaro Palau.
De vesprada es va celebrar una processó 
general des de la parròquia de Sant Lluís 
Bertran fins a la Casa Museu i diumenge 
de matí, a la plaça Major, un concert a càr-
rec de la Banda de Cornetes i Tambors de 
la germandat amfitriona i una missa de 
cloenda en Sant Lluís.

11 FEBRER 2019

EL RESTAURANT EL ROSSINYOL (NÀQUERA), PRIMER PREMI 
DEL CONCURS NACIONAL ROSSEJAT TORRENTÍ

El restaurant El Rossinyol, de Nàquera, 
va treure el primer premi del Concurs 
Nacional de Rossejat Torrentí, que es va 
celebrar l’onze de febrer. El Racó (Meli-
ana) i Los Arroces de Guillermo (Ciutat 
Real), van ser el segon i tercer classificats, 
respectivament, en la segona edició d’este 

certamen gastronòmic.
A més de la dotació econòmica de 1.500 
€, el premi portava aparellat la possibili-
tat de realitzar una demostració showco-
oking en la següent edició de la Fira Gas-
trònoma.
El jurat, format per prestigiosos i reco-

neguts membres del sector culinari, van 
valorar la presentació, la textura i el sabor 
de cada cassola. Salons el Pino va acollir la 
segona edició d’este concurs nacional que 
organitza l’Associació Gastronòmica de la 
Cassola de Sant Blai, que presidix Diego 
Gallego, en col·laboració amb Comer en 
València, el Restaurant Arrocería la Plaza 
i l’Ajuntament de Torrent.
 L’edició de 2019 va comptar amb la parti-
cipació de 25 restaurants, la majoria d’ells 
de la Comunitat Valenciana (tres, de Tor-
rent), però uns altres també d’altres punts 
de l’Estat com Còrdova, Pamplona, Barce-
lona, Madrid i Ciutat Real.

15 FEBRER 2019

TOMÁS HURTADO, ROSA RAGA I L’HORTA TEATRE, 
PREMIS IDECO HORTA SUD 2019
El 15 de febrer es va celebrar l’acte de 
lliurament dels Premis IDECO Horta Sud: 
XXII Premi d’Investigació de l’Horta Sud, 
el IV Premi Carmen Valero i el Premi Qui-
co Moret, tots tres amb l’objectiu de fo-
mentar la investigació i el coneixement de 
la nostra comarca en tots els seus àmbits, 
premis amb els quals col·labora l’Ajunta-
ment de Torrent i Caixa Popular.
El XXII Premi d’Investigació de l’Horta 
Sud va ser per a Tomàs Hurtado Mullor, 
pel projecte “La numismática antigua en 
el Argel Valentinus. L’Horta Sud”. Es va 
presentar el llibre El Grup Femení de la 
residència d’Estudiants de Madrid en temps 
de guerra: L’Hort de Les Palmes de Picanya 
(1936-1939), de Wilson Ferrús, editat en-

guany i que és fruit del XXI Premi d’In-
vestigació.
El IV Premi Carmen Valero es va concedir 
a Rosa Raga, en reconeixement a la seua 
trajectòria en defensa, promoció i suport 
de la nostra llengua i cultura.

El Premi Quico Moret, que reconeix per-
sones, institucions o associacions pel seu 
treball de vertebració, cohesió social, 
desenvolupament cultural, educatiu, eco-
nòmic i del patrimoni cultural de l’Horta 
Sud, es va donar a l’Horta Teatre.
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16 FEBRER 2019  

BELÉN ROIG I AIDA VELERT GUANYEN EL X CONCURS DE MÚSICA 
DE CAMBRA D’ALZIRA

La soprano Belén Roig i la pianista Aida 
Velert, van guanyar el X Concurs de Mú-
sica de Cambra d’Alzira, celebrat el 16 de 
febrer a la Casa de Cultura d’eixa pobla-
ció, i s’imposaren als altres finalistes, Sor-

didum Quartet -que va rebre el premi del 
públic- i Opus 22.
El certamen estava organitzat per la Falla 
El Mercat amb la col·laboració de l’Ajun-
tament i la Societat Musical d’Alzira, i el 
jurat el formaven Fermín Clemente, Ri-
card Capellino i Yenny Guerra.
Belén Roig, natural de Real, està vincu-
lada a Torrent des del seu pas pel Con-
servatori i la col·laboració que hi ha amb 
activitats de la Unió Musical de Torrent, 
les bandes de la ciutat i altres organismes.
És llicenciada en violí i cant, premi ex-
traordinari final de carrera de cant pel 
Conservatori Superior de Música Joaquín 
Rodrigo de València. En la seua trajectò-
ria hi ha diversos premis nacionals: Gua-
nyadora del Concurs Nacional Joventuts 
Musicals d’Espanya, Certamen de Noves 
Veus Ciutat de Sevilla, Certamen Nacio-

nal Fidela Campiña (Almeria) i Concurs 
Internacional de Cant Martín y Soler en 
Polinyà de Xúquer.
Actualment  desenvolupa la seua carrera 
com a solista amb papers d’òpera i reper-
tori simfònic amb les següents orquestres: 
Simón Bolívar de Venezuela, Nacional de 
Guatemala, Municipal de Caracas, Sinfó-
nica de Madrid, Comunidad de Madrid, 
Sinfónica de Euskadi, Orquesta de Va-
lencia o la Joven Orquesta Nacional de 
España.
I va treure el seu primer disc, Nuit d’Es-
pagne, amb Aida Velert al piano, de te-
màtica inspirada en la música espanyola 
de finals del segle XIX i principis del XX, 
que repassa obres de compositors com ara 
Manuel de Falla, Joaquín Turina o Enri-
que Granados i alguns altres importants 
compositors estrangers.

23 FEBRER 2019  

PATRICIA CUENCA REP UN RECONEIXEMENT A MONTEVIDEO
“Por un mundo sin muros” va ser el lema 
del World Poetry Movement 2019, al qual 
es va unir l’acte del Centre de Residents 
d’Artigas, de Montevideo, el 23 de febrer, 
coordinat per Silvio Gómez, president de 
la Institución Cultural Grupo Erato i la 
col·laboració de Loreley Molinelli, dele-
gada del Liceu Poètic de Piriápolis, en què 
la nostra paisana Patricia Cuenca, presi-
denta de Torrent de Paraules, va rebre un 
reconeixement per la seua trajectòria en 
defensa dels valors culturals.
L’acte va permetre al vers donar la mà a 
la veu i al cant, gràcies a la participació 
de Shirla, Roberto i Sebastián, que van 
presentar un repertori variat amb cançó, 

tango, Lorca i altres.
Patricia Cuenca és la delegada en Valèn-
cia del Liceu Poètic de Benidorm i en eixa 
condició va rebre este reconeixement.
Ella és uruguaiana, va arribar a Torrent 
el 2007 i va posar en marxa un projecte 
cultural el 2008, que desembocaria en la 
fundació de Torrent de Paraules el 2011, 
que ha ampliat progressivament el camp 
de les activitats culturals, al mateix temps 
que participa activament en altres inici-
atives, com ara l’esmentada Asssociació 
Cultural Liceu Poètic de Benidorm, Mo-
viment i Festival Internacional Grito de 
Mujer (també delegada en València); Pla-
taforma Intercultural de España; ANU-

ESCA (Associació de Nous Escriptors del 
Campello), Unión Hispanoamericana de 
Escritores i altres col·lectius.

26 FEBRER 2019

PROJECTES INTERASSOCIATIUS PREMIATS EN L’EDICIÓ 2019

El 26 de febrer, a Quart de Poblet, es va 
celebrar la Gala de les Associacions 2019 
on es lliuraren les ajudes a Projectes In-
terassociatius en la seua 25a edició, pro-
moguda per la Fundació Horta Sud, Caixa 
Popular i el Grup Ugarte Automoció.
Un total de 33 projectes s’havien  presen-
tat i finalment en van ser seleccionats 9 
- amb participació directa de 40 associa-
cions- que promouen el treball en xarxa 
entre col·lectius de la comarca de l’Horta 
Sud.

. “Salud bucodental per a les xiquetes i xi-
quets saharauís” (Ajuda als pobles, Talha 
Xirivella i SOS Odontologia Social).
. “Vestint Il·lusions” (ARTIC i Taller Ma-
dre Mazzarello).
. “Valors compartits” (Coral Harmòni-
ca Polifònica, Associació de familiars 
d’Alzheimer de València “Les veus de 
la memòria”, Associació Musical de Pa-
traix-Coral de Patraix, Centre Arrupe i 
ONG Procasa Acollida).
. “Respir a la natura per a les famílies” (As-
sociació De Neu de malalties de neuro-
transmissors, Associació Aprenent Junts, 
Associació Espanyola de Musicoteràpia 
Plurimodal i Fundació Acavall).
. “Re-Manises sostenible” (AMPA i Cen-
tres Educatius Pere Boïl, Enric Valor, José 
García Planells).

. “Riu Túria, més viu que mai” (AFEMPES, 
Coordinadora en Defensa dels Boscos del 
Túria i Centre d’Investigació de Flora de la 
Conselleria de Agricultura).
. “Inclou-te als pobles de l’Horta Sud” (CF 
Atlètic Unió Catarroja i Associació Projec-
te Esports i Inclusió).
. “Recuperem la història de l’escola” (As-
sociacions Veïnals del Barri de Sant Fran-
cesc, El Carme-Socusa, Finca Roja, La 
Mallà, Centre Històric, Consell Escolar 
Municipal, Arxiu Municipal i Regidoria 
d’Educació de Manises). 
. “Volver” (Falla Mont de Pietat de Xirive-
lla, Llar de Jubilats de Sant Ramon, Adixi, 
Associació Hayca, Coordinadora de Do-
nes per la Igualtat Mechones Solidarios, 
Cruz Roja, Càritas, CEAR, Talha, ONCE i 
Residència Savia).
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28 FEBRER 2019

LYDIA DEL CANTO ÉS UNA DE LES DONES PREMIADES PER LA FALLA 
ALMIRALL CADARSO EN ELS “VOTE FOR WOMAN”

La directora de Levante-EMV Lydia del 
Canto va rebre, el 28 de febrer, un dels 12 
premis que atorga la Falla Almirall Cadar-
so-Comte amb el nom de “Vote for wo-
man”, per a reconéixer la seua defensa de 
la igualtat per a les dones coincidint amb 
el centenari del moviment sufragista.
Lydia del Canto va rebre el guardó en 
l’apartat Comunicació, per reconéixer la 
seua trajectòria i el seu lloc de màxima 
reponsabilitat del diari, als seus 33 anys, i 
ser també la primera dona en eixe càrrec 

en el segle i mig de la seua existència.
Llicenciada en Periodisme i Comunicació 
Audiovisual, Lydia del Canto (Torrent, 
1985) es va incorporar a LEVANTE-EMV 
al juliol del 2008 com a redactora de l’edi-
ció digital del periòdic, on va exercir les 
tasques de coordinació amb l’edició im-
presa. Al gener del 2014 es va incorporar 
com a directora de comunicació del PS-
PV-PSOE a la Comunitat Valenciana, que 
va exercir fins que al juliol del 2015 va ser 
nomenada secretària autonòmica de Co-
municació de la Generalitat Valenciana. 
Tres mesos després va tornar a LEVAN-
TE-EMV per a assumir la responsabili-
tat de coordinadora multiplataforma del 

periòdic amb rang de sotsdirectora i en 
setembre del 2018 va accedir al càrrec de 
directora del diari.
Va compartir el premi amb qui va ser 
sotsdirectora de Las Provincias,  María 
José Grimaldo, que va morir el mes de no-
vembre anterior.
La llista de les dones premiades també 
inclou a: Mª José Lora Zamorano (piro-
tècnia), Sela Falcó i Xelo Salavert (falles), 
Amparo Fabra (indumentària), Tere Vi-
guer (artista fallera), Concha Montaner 
(esportista), Ana Cobo (investigació), Ana 
Lluch (medicina), Hortensia Roig (dona 
emprenedora) i Mónica Oltra (igualtat de 
la dona).

1 MARÇ 2019

FALLERS I FALLERES REBEN LA RECOMPENSA DE LA TORRE D’OR  
I DEL BUNYOL D’OR AMB FULLES DE LLORER I BRILLANTS

A les portes de la setmana fallera, diven-
dres 2 de març, els fallers i falleres de la 
ciutat amb 30 anys de dedicació a la fes-
ta van rebre la recompensa de la Torre 
d’Or amb Fulles de Llorer i Brillants, que 
atorga la Junta Local Fallera de Torrent 
i/o el Bunyol d’Or amb Fulles de Llorer i 
Brillants, de la Junta Central Fallera de 
València.
FALLA DE LA PLAÇA: M. Carmen Gimé-
nez Ortí, Ana María Yago Rodríguez.
FALLA ÀNGEL DE L’ALCÀSSER: José 
Fernández Cuenca.
FALLA ANTONI PARDO: Miguel Ángel 
López Parrilla.
FALLA AVINGUDA-FILADA MORA TU-
AREGS: Sergio Montoro Caballer, Juan 
Carlos Giménez Arasteny.
FALLA POBLE NOU: Vicente Vilata Gon-
zález.
FALLA SEDAVÍ: M. Jesús Bea Becerra, Ju-
lio Leal Cerdán, Enriqueta Orero Revuel-
ta de Guzmán, Jesús Santabárbara Alba.
FALLA CARRER TOLEDO: Juan Marcilla 
Gadea.
FALLA RAMÓN Y CAJAL: Eva Andreu 
Andreu, Amparo Andreu Mora, Susana 
Carmona Díaz, Ruth Chuliá Sena, Katy 
Esteva Ibáñez, Sandra Felguera Romero, 
Pilar García Gamero, Jorge Manrique Iz-
quierdo Mullor, Sonia Márquez Carrión, 
Francisco Mora Alejos, Juan José Ortí 
Ortí, Elena Tortosa Colomer.

FALLA SANTS PATRONS: Ramón Vilar 
Paes, Eduardo González Biot, Rubén Ca-
milo Vázquez Martí.
FALLA SANT ROC-GÓMEZ FERRER: 
Marisol Serrano Juan, Francisco Javier 
Royo Giménez, José Manuel Ortí Muñoz, 
Julio José Silla Martínez
FALLA BARRI COTXERA: Yolanda Can-
tero Cubells, Sergio Esteve García, Juan 
Martínez Abellán, Natalia Mota Arjona.
FALLA PARE MÉNDEZ: Pilar Torres Ro-
sas, José Luis del Toro Sanz, Josefina Car-
ratalá Pascual.
FALLA BARRI SANT GREGORI: M. José 
Notario Ballesteros.
FALLA CARRER BENEMÈRITA GUÀR-
DIA CIVIL: Inma López Navarro, Ángeles 
Marqués Giménez. Ana M. García Gómez.
FALLA NICOLAU ANDREU: Magdale-
na del Puerto Mejías, Silvia Carretero 
Fernández.
FALLA XENILLET-BANDERA VALENCI-
ANA: José Montes Sierra.
FALLA SARAGOSSA-PARC CENTRAL: 
Amparo Lino Juan, María Ramos Gon-
zález.
FALLA SANT AMADOR- ESPARTERO: 
César Samblás Martínez, Juan Francisco 
Martínez Aranda.
FALLA II TRAM AVINGUDA DEL PAÍS 
VALENCIÀ – CAIXA D’ESTALVIS: Pedro 
Delgado González, Pedro José García Bel-
monte, Ismael Pérez Deves.

FALLA SANT VALERIÀ: M. Ángeles Gui-
merà Vilanova, Miguel Adrove Guna, Mi-
guel Ángel Atienza Blanch, Mónica Gar-
cía Piqueras.
FALLA LÓPEZ DE RUEDA I MARE DE 
DÉU DEL PUIG: Concepción Laguarda 
Peris, Fausto Jareño Martínez, Alfonso 
Díaz Estornell, Fermina Besó Gómez.
FALLA REINA SOFIA: Raquel Andrés 
González, Juan Márquez Zamora, Ruth 
María Navarro Ferrer, Aurora Sánchez 
Álvarez.
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2 MARÇ 2019 

RECONEIXEMENT DE LA GENERALITAT A PROTECCIÓ CIVIL DE TORRENT
La labor de Protecció Civil -amb més de 
200 agrupacions locals i 4.000 volunta-
ris- va ser reconeguda per la Generalitat 
Valenciana en un acte, celebrat el 2 de 
març, en què participaren 180 represen-
tants d’arreu del territori, coincidint amb 
la celebració del Dia Europeu de la Protec-
ció Civil.
La participació dels ciutadans en la pro-
tecció civil es canalitza a través d’estes 
Agrupacions Locals de voluntaris, Tor-
rent entre elles. Persones que, lliure i des-
interessadament, s’incorporen a organit-
zacions públiques o privades sense ànim 

de lucre amb un únic objectiu: la protecció 
de les persones, els béns i el medi ambient 
en situacions d’emergència. 
Algunes de les seues funcions són: col·la-
borar en l’estudi del risc del seu munici-
pi; col·laborar en la divulgació dels plans 
d’autoprotecció d’edificis locals o de públi-
ca concurrència; donar suport als serveis 
d’emergència quan són requerits; i execu-
tar les missions establides segons el pla de 
protecció civil activat en cas d’emergència 
sempre coordinats pel servei que corres-
ponga.

5 MARÇ 2019

SERGIO ROCAFORT GUANYA EL PRIMER PREMI 
DE PINTURA JOVE D’ÀLORA
L’Ajuntament d’Àlora (Màlaga), va premi-
ar el treball “Fábrica”, de l’artista torrentí 
Sergio Rocafort, amb el primer premi de 
Pintura Jove, dins del XXX Certamen 
de Pintura i Escultura, que van guanyar 
Juan Manuel Rodríguez González, en el 
màxim guardó del Premi Fundació Unica-
ja de pintura  i Josep Manuel Juan Mora-
leda, el d’escultura, cadascun d’ells dotat 
amb 6.000 €.
En esta edició es van rebre 221 obres, de 
les diferents zones d’Espanya i fins i tot de 
Sud-Amèrica, de les quals 89 eren pintu-
res i 132, escultures.
Sergio Rocafort Giménez (Torrent, 1995) 
va realitzar els seus estudis d’art en la 
Universitat Politècnica de València i des 
de molt prompte va iniciar la seua carrera 
d’artista plàstic i participava en nombro-
ses convocatòries, com ara la de Pintura 

Ràpida Beltrán Segura (2017), Pintura a 
l’Aire Lliure de Paterna, Pintura i Foto-
grafia Casa de l’Alumne, XV Certamen de 
Godella, Pintura Ràpida de Xiva, XIV Con-
curs de Fotografia Torrent Jove, Concurs 
Ateneu Cultural de Paterna i XXI Premi 
Nacional de Pintura Fundació Mainel -on 
aconseguiria un accèssit-, en 2018.
Però la seua participació en diferents con-
cursos ha augmentat en 2019 en què ha 
estat seleccionat en els de Pintura Ràpida 
de Xiva i XX Premi de Pintura de la Reial 
Acadèmia de Sant Carles; va treure el 1r 
premi del Certamen de Pintura al Natural 
de Paterna i va aconseguir un altre accès-
sit en el XXII Premi Nacional de Pintura 
Fundació Mainel, amb la seua obra “De 
charco y asfalto”, a afegir al de l’any an-
terior.
En octubre va guanyar el 1r Premi del 

XXVII Concurs de Pintura Ràpida Beltrán 
Segura (Sot de Chera), el primer premi de 
Pintura de Rozas Joven (Las Rozas), el 3r 
premi del Pintura Joven (Granada), i el 5é 
premi del XVI Certamen de Pintura de 
Godella.
Ha protagonitzat diverses exposicions 
tant individuals com col·lectives a Tor-
rent, Rafelbunyol i València i ha treballat 
en projectes d’il·lustració literària.

8 MARÇ 2019  

MARÍA DOLORES PULIDO REP EL PREMI DONA ATENEA

Divendres 8 de març, que es commemo-
rava el Dia Internacional de la Dona, li va 
ser lliurat a Maria Dolores Pulido Castillo, 
el premi Dona Atenea, un reconeixement 
institucional que es fa cada any a una 
dona pel seu compromís, innovació, lluita, 
esforç i/o treball.
Nascuda a Ceuta en 1941 va estudiar el 

Batxillerat superior a Sidi Ifni i Magisteri, 
a l’antiga Escola Normal de València. Va 
treballar a Bonrepós un temps i quan es 
va casar, es va traslladar a viure a Tor-
rent. Quan els fills tenien tres anys, va re-
prendre la tasca docent primer en l’escola 
pública i després en el col·legi Sant Josep 
i Santa Anna (RR. Trinitàries) durant 30 
anys, fins al moment de la jubilació.
Va destacar al llarg de la seua trajectòria 
en la docència pels valors personals i pro-
fessionals que la guiaren així com en la 
iniciativa concreta del foment del teatre 
escolar.
En els anys 60, en què ella començava a 
exercir de mestra, no es contemplaven 
activitats de dramatització en els hora-
ris, però aprofitava les classes de Música 
i Educació Física per poder treballar amb 
l’alumnat estos aspectes que tan bons re-

sultats li donaven quant a la motivació i la 
integració dels grups.
Esta activitat va prendre un vol que 
implicaria a poc a poc a més famílies i 
exalumnes i el Grup Retablillo s’obriria 
socialment i prepararia obres amb caràc-
ter solidari, que eren representades en 
diferents ciutats a més de  Torrent, i sem-
pre amb una finalitat d’ajuda a entitats de 
caràcter social.
Produccions seues han sigut La gran vía, 
La leyenda del beso, Annie,  Mulan, El sueño 
de una noche de verano, Bodas de sangre, 
La zapatera prodigiosa, Aladdin,  Romeo y 
Julieta o Carmen. Però no s’han d’oblidar 
les tres vetlades poètiques, dedicades a 
Lorca, Tagore i Juan Ramón Jiménez, en 
les quals va tindre fins a seixanta perso-
nes en l’escenari recitant els seus poemes 
i parlant de la seua vida.
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21 MARÇ 2019

BENITO MARTÍNEZ ESTEBAN CELEBRA ELS 100 ANYS
Benito Martínez Esteban, veí de Torrent, 
celebrava el seu centenari dijous, 21 de 
març, a la casa familiar, envoltat pels fills 
Benjamí i Rosa i els 4 nets i 6 besnets.
Benito va nàixer a Villar del Humo (Con-
ca) en una família que es faria nombrosa, 
ja que fou el major de sis germans. Des de 
ben menut el van conéixer com Benito el 
sord perquè una malaltia el va fer perdre 
bona part de l’oïda. Va viure gran part de 
la seua vida a la població natal, en què es 
va casar quan tenia 28 anys amb Alejan-
dra, que li donaria dos fills, Benjamín i 
Rosa, i sempre en el seu ofici de pastor i 
resiner, que va suposar viure en condici-
ons molt dures en determinades etapes.
Benjamín i Rosa van vindre a Torrent en 

eixe moment en què moltes persones bus-
caven condicions vitals més favorables i 
Benito i Alejandra romangueren a Conca, 
però començaren visites i breus estances 
a la nostra ciutat, que passaria a ser la 
seua segona llar. Des de fa 14 anys es va 
instal·lar definitivament a Torrent, a casa 
de la seua filla, per causa de la malatia de 
la seua dona, que necessitava de la seua 
atenció. 
Vidu des de fa 13 anys, amb el seu caràc-
ter, sempre tan alegre i juvenil, s’ha fet 
amic de tots els jubilats de Torrent. S’ha 
recorregut totes les llars de majors, sem-
pre passejant per l’Avinguda i tots els 
racons de la ciutat. Però a conseqüència 
d’una caiguda al barranc en 2018, que va 

fer témer per la seua vida, ha perdut una 
bona part de la mobilitat i ha hagut de 
suspendre els passejos per la ciutat, que 
tant li agradaven, perquè necessita ajuda 
les 24 hores del dia.
I ha sigut capaç d’encarar tots els obsta-
cles que ha trobat en la seua vida amb una 
paciència envejable, que transmet sereni-
tat al seu voltant.

23 MARÇ 2019

ELS EXPRESIDENTS DE LA FESTA DE MOROS I CRISTIANS DE TORRENT  
SÓN NOMENATS SOCIS HONORÍFICS DE LA UNDEF

Els expresidents de la Federació de Moros 
i Cristians de Torrent, Pepe Pardo, Juan 
José Fernández, Juan Vicente Soler, Al-
berto Borja, Ana Almerich i Daniel Ca-
talá, van ser nomenats el 23 de març socis 
honorífics de la Unió d’Entitats Festeres 
de Moros i Cristians (UNDEF), en el trans-

curs de l’assemblea general, que va tindre 
lloc eixe dia a Almansa (Albacete).
En la UNDEF estan integrades les prin-
cipals  localitats que celebren festes de 
Moros i Cristians. Com a complement a 
l’assemblea hi hagué de vesprada una 
desfilada en què va participar una re-

presentació torrentina, encapçalada pel 
regidor de Festes, José Antonio Castille-
jo, el president de la Federació de Moros 
i Cristians de Torrent, Xavi Santamaría, 
els capitans i alferes de 2018, així com els 
capitans i alferes de 2019, Encarna Puig, 
Vicente Francés, Rebeca González i Sonia 
Guzmán, respectivament. Durant l’as-
semblea es va presentar també la IV Tro-
bada Nacional de Comparses i Filades de 
Contrabandistes, Bandolers, Andalusos 
i Miners, que tindrà lloc a Torrent l’any 
2020.

23 MARÇ 2019

PILAR CAMARASA, MILLOR ACTRIU DEL XXXII CERTAMEN NACIONAL 
DE TEATRE VILLA DE VITIGUDINO

La jove de Torrent Pilar Camarasa, del 
Grup de Teatre Mascarade, de Madrid, va 
ser disitingida amb el Premi Millor Actriu 
al XXXII Certamen Nacional de Teatre 
Villa de Vitigudino (localitat de la provín-
cia de Salamanca), en la gala de cloenda 
del certamen, celebrada al Centre Cultu-
ral el 23 de març, pel seu paper a l’obra 
El método Grönholm, de Jordi Galcerán, 
que s’havia representat el 10 de febrer, 
amb un total de 85 grups/companyies 

presentats en esta edició, en què partici-
parien finalment huit grups provinents 
de Múrcia, Bilbao, Toledo, Lleó, Madrid i 
Salamanca.
Pilar Camarasa va estudiar a les Teresia-
nes, del Vedat de Torrent, i va fer el Bat-
xillerat artístic a l’Institut Tirant lo Blanc. 
Des de molt xicoteta es va formar en dan-
sa clàssica i la va complementar després 
amb dansa moderna i funky. Sempre li va 
agradar el teatre i en el 2000, en Santa 
Apol·lònia, formaren la companyia de te-
atre Santapo, que es va estrenar amb una 
obra que ella va escriure i dirigir, quan 
tenia 14 anys, Quasi Celestina.  A partir 
d’ací muntaven una representació cada 
estiu amb títols com ara Sé infiel y no mi-
res con quién,  Usted puede ser un asesino, 
Mucho ruido y pocas nueces, o El otro lado 
de la cama. 
Va ingressar en la Universitat Politècni-
ca de València per estudiar arts, que no 
acabaria per establir-se a Madrid on es 

diplomaria en l’Escola Superior d’Arts Es-
cèniques TAI de Madrid. I des de llavors 
treballa com a actriu i directora de teatre 
en diverses companyies: Cia. del Museo 
del Ferrocarril o M2H Teatre, que ella va 
fundar en 2010 i amb la qual ha estrenat 
diversos espectacles com a guionista, di-
rectora i actriu: Malas Pulgas, En tiempos 
de cuentos, Tras, tres, tris o Parados en mo-
vimiento. 
I ha participat en multitud de curtmetrat-
ges i en diverses sèries de TV: 2 de mayo, 
la libertad de una nación, Amar en tiempos 
revueltos, Centro médico o Miracle tunes.
En 2018 va començar la seua participació 
en la companyia Mascarade i el seu mun-
tatge El método Grönholm com a directora 
i actriu i amb el qual han gunayat quatre 
premis a més del seu individual com a 
millor actriu del Festival Villa de Vitigu-
dino i millor actriu de repartiment en el 
Certamen Nacional de Gomel (Gumiel de 
Mercado), per l’agost.
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24 MARÇ 2019

HOMENATGE AL DOMINIC FRA GERARDO SÁNCHEZ 
AL BARRI SANT GREGORI

El 7 de març va faltar el pare Gerardo, 
que havia rebut en maig de 2017 el títol 
de Fill Adoptiu com a reconeixement de 
la seua trajectòria com a frare de l’Ordre 
de Predicadors, que va estar molt lligat a 
la barriada de Sant Gregori, i va ser im-
pulsor de les Llars San Martín de Porres i 
Santa Rosa de Lima.
Els veïns del barri li van retre un home-
natge, el 24 de març, a través de l’Associ-
ació de Veïns i de la Falla. Després de la 
celebració d’una missa es van descobrir 
dos xicotets taulells, un amb el rostre del 
Pare Gerardo, que dona nom al pati inte-

rior, i un altre amb el distintiu del barri i el 
detall de la seua fundació l’any 1964.
Van estar presents una representació 
municipal, encapçalada per l’alcalde Jesús 
Ros, el prior del Convent dels Dominics 
del Vedat, José Antonio Martínez Puche, 
el president de l’Associació de Veïns Pin-
tor Benedito, Andrés Mena, i molts veïns 
de la barriada. 
Gerardo Sánchez va dedicar la seua vida 
a treballar incansablement per les per-
sones, es va implicar socialment en dife-
rents projectes i va motivar la societat a 
col·laborar en iniciatives solidàries i, així, 

contribuint a la bona imatge i el bon nom 
de Torrent, on ha ajudat a centenars de 
persones a la seua reinserció en la societat 
a través de la fundació civil que va fundar 
i que va rebre el Premi Carta de Pobla-
ment l’any 2013.
La seua relació amb la ciutat de Torrent 
comença fa 30 anys en el Convent del Ve-
dat i en el barri de Sant Gregori. La socie-
tat torrentina i el conjunt de la comunitat 
religiosa de la localitat reconeixen el Pare 
Gerardo com un gran predicador, un reco-
negut acadèmic en l’àmbit teològic i en la 
formació dels religiosos, un dinamitzador 
social que ha portat nombrosos grups de 
joves, matrimonis, voluntariat, un pilar 
fonamental per a l’Ordre dels Dominics i 
una persona humil.
Gerardo Sánchez Mielgo va nàixer el 6 
de maig de 1937 a Sant Feliz de Órbigo, 
un poble de l’erm lleonés. Pertany a una 
família humil i creient, treballadora en 
el camp. Als onze anys va ingressar en el 
seminari on va estudiar Llatí i Humani-
tats; més tard cursà els estudis de Filoso-
fia i fou ordenat com a sacerdot en 1961. 
Va continuar els seus estudis de Teologia 
a Roma, on s’especialitzà en Ciències Bí-
bliques i obtingué el títol de Batxiller en 
Sagrada Escriptura. Seguidament va estar 
dos anys a Jerusalem on es va llicenciar 
en Sagrada Escriptura. De retorn a Roma, 
va obtenir el títol de doctor en Teologia i 
va ser destinat al convent de l’Ordre Do-
minicana en el Vedat de Torrent, moment 
en el qual comença la seua història en la 
nostra ciutat.

25 MARÇ 2019

L’ESTILISTA TORRENTINA MARTA GONZÁLEZ VA 
SER FINALISTA EN ELS PREMIS L’ORÉAL 
STYLE & COLOUR TROPHY A PARÍS

El l’Oréal Professionnel Style & Colour 
Trophy és la competència d’excel·lència 
en perruqueria, que reconeix els millors 
en la indústria de la bellesa, es va celebrar 
a París del 23 al 25 de març.
L’estilista de Torrent Marta González, de 
Dino Haute Coiffure, va participar en este 
concurs, que tingué representants de 40 
països, com a guanyadora de Paraguai, 
país on residix i on va guanyar la primera 
fase en juliol de 2018.
Totes les persones que competixen pre-
sentaven una imatge, se’n seleccionaven 
6 finalistes i després de 6 mesos van haver 
de realitzar eixe mateix look que consistia 
en: tall, color i pentinat enfront del jurat 
perquè pogueren veure l’abans i el des-
prés d’eixa imatge. En el seu cas es trac-

tava de plasmar la típica dona parisenca, 
per a la qual cosa es va inspirar en una 
jove francesa actual.
En les votacions per Internet, Marta va 
quedar segona, amb el 14,6 % dels vots, 
per darrere del guanyador, Luis Miguel 
Mori, de Perú, amb el 28 %.
La colorista torrentina va arribar al Para-
guai fa dos anys per hi viure i treballar, 
després de 12 anys d’exercir l’ofici, primer 
a Nuria Daviu (8 anys a Torrent) i després 
a Toni&Guy (4 anys a València). En este 
últim treball va conéixer un estilista pa-
raguaià, Stefano Gallitelli, amb qui es va 
unir sentimentalment i van mamprendre 
junts el repte d’establir-se en eixe país en 
què la família d’ell regentava una cadena 
de perruqueries.
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27 MARÇ 2019

BELÉN CLARI, SELECCIONADA PER A L’ENCONTRE DE LA 
ROYAL CONCERTGEBOUW ORCHESTRA
L’alumna de violí del Conservatori de Tor-
rent Belén Clari va ser admesa per a par-
ticipar en l’encontre que organitzava la 
Royal Concertgebouw Orchestra (la més 
prestigiosa d’Holanda i una de les més re-
conegudes d’Europa) i que estava destinat 
a joves músics d’entre 14 i 17 anys de tota 
Europa.
L’orquestra juvenil de la RCO està pensa-
da per a desenvolupar el talent en joves 
músics. En el campament d’estiu de la 
RCO Young, des del 7 fins al 25 d’agost, es-
tos joves músics participen en un progra-
ma intensiu de pràctica en grup, assajos 
d’orquestra, música de cambra, sessions 
d’entrenament i tallers dirigits per pro-
fessionals de gran prestigi i classes impar-
tides pels músics titulars de la Royal Con-
certgebouw Orchestra a la RCO House. 
En finalitzar el programa de preparació, 
interpretaren la 5a Simfonia de Tchaiko-
vsky i el concert de violí de Mendelssohn 
davall la direcció de Pablo Heras-Casado i 
Julián Rachlin com a solista, en la sala de 
concerts del Concertgebouw i en el Fla-
gey Concert Hall de Brussel·les. A més, 
realitzaren diversos concerts de cambra 
que van ser retransmesos en directe pel 
canal de YouTube de la Royal Concertge-
bouw Orchestra.
Belén Clari és nascuda a Alzira i estudia 
violí des de ben menuda. La seua trajec-
tòria és molt prometedora. Amb tan sols 
15 anys, cursava enguany sisé d’Ense-
nyaments Professionals al Conservatori 
de Torrent, i compta amb l’orientació i 

classes del professor de violí Vicent Ba-
laguer. Ha format part de diferents agru-
pacions orquestrals com la SMA i l’OCA, 
a més de col·laborar amb l’OSR i l’OCV, 
actuant com una jove solista. Actualment 
és membre de l’Orquestra Simfònica del 
CPMT, de la OJPA i de la Jove Orquestra 
Simfònica de la Federació de Societats 
Musicals de la Comunitat Valenciana.
També ha realitzat una gira europea per 
llocs com Holanda i Viena en la que, junt 
amb l’OJPA, va participar en el SCL Fes-
tival 2017, actuant en escenaris com la 
Sala Muth, el Konzerthaus i el Musikve-
rein, on van obtindre el primer premi en 
la categoria d’orquestra simfònica. A més, 
Belén ha tingut el plaer d’acompanyar els 
següents solistes: Carlos Santo, Victòria 
Vassilenko i Sergei Redkin (piano); Carla 
Leurs, Jaime Naya i Ara Malikian (violí); 

així com al grup pop espanyol anomenat 
Los Secretos.

31 MARÇ 2019

HOMENATGE A LES REINES DE L’ENCONTRE AMB MOTIU DELS 75 ANYS DE 
LA JUNTA CENTRAL DE SETMANA SANTA

La Setmana Santa de Torrent va retre ho-
menatge, el 31 de març, a la seua figura 
més emblemàtica i representativa, com és 
la Reina de l’Encontre. Més de 30 dones 
que van tindre este títol en el seu dia van 
participar en l’acte de tribut i homenatge 
amb el qual la Junta Central de German-
dats de Setmana Santa culminava la cele-
bració del seu 75 aniversari.
A més de l’homenatge a les dones que han 

exercit este càrrec, al llarg de l’acte es va 
presentar el llibre Reinas del Encuentro y 
Ángel de la Resurrección de Torrent, coordi-
nat pel cronista local, José Royo, i que és 
un repàs a la història de la figura, única a 
Espanya, més emblemàtica i representati-
va de la Setmana Santa local. 
L’acte va comptar amb la presència, a més 
de les homenatjades, de representants de 
les 18 germandats i d’expresidents de la 

Junta Central de Germandats de Setmana 
Santa i de María Silla Mora, Reina de la 
l’Encontre de 2019.
En nom de les Reines de l’Encontre, Cris-
tina Peris, que ostentava este títol en 
2018, va intervindre davant els assistents 
i va relatar com es viu en primera perso-
na l’exercici del càrrec, destacant els mo-
ments de gran emoció viscuts.
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5 ABRIL 2019

EL PREMI DE LA COMFET TORRENT VA SER PER AL LLIBRET INFANTIL DE 
LA FALLA SANT JOAN D’ALZIRA

La Falla Sant Joan d’Alzira va guanyar el 
premi COMFET (Comissió d’Estudis Fa-
llers de Torrent) com a millor llibret in-
fantil de 2019, amb un disseny del tradi-
cional joc de taula “Juegos reunidos” i els 
continguts al voltant de les falles i el joc. 
A la Casa de Cultura de Tavernes de la 
Valldigna es van entregar, el 5 d’abril, 13 
premis. La Falla AC Barri de Sant Fran-
cesc, d’Oliva, es va erigir com a guanyado-
ra del Premi Lletres Falleres al llibret Més 
Complet. Pel que fa al Premi Ortifus, el de 
Millor Portada d’un llibret de falla va ser 
per a la comissió Selgas Tovar de Xàtiva, 
mentre que el premi a la Coherència en 
el Llibret va anar a parar a la falla Sant 
Nicolau Mosquit de Gandia. El Climent 

Mata, de disseny i maquetació va ser 
per a la comissió de Sant Jordi de Xàtiva, 
mentre que el guardó a nivell autonòmic 
va ser per a Castielfabib, de València. El 
Premi Soler i Godes al millor article va 
ser «Enrònies que perduren», de Ricard 
Balanzà, per a la falla Oeste de Dénia; i 
el millor microrelat va ser per a «Escacs 
de papallona», de Soledad Ahulló, per a la 
falla Cantereries d’Alzira. Des del punt 
de vista poètic, «Confitures mètriques» 
de Salvador Bolufer Femenia de la falla 
Av. Burjassot – Joaquim Ballester, de Va-
lència, es va emportar el premi Malva al 
Millor Poema Satíric; mentre que el premi 
Portal de Valldigna per a la Millor Poesia 
Lírica va ser per al text «Mimètics», de 

José Antonio Martínez Giner per a la fa-
lla Cambro, de Tavernes de la Valldigna. 
Pel que fa als assajos, que atorga la Falla 
Mocador de Sagunt, el premi Mocador 
al millor treball en l’àmbit autonòmic va 
ser per a Rafa Tortosa amb «Les falles 
i la política: entre el valencianisme i el 
poder; segona part (1962-2018)», per a la 
falla Plaça de Jesús de València; mentre 
que el premi Emili Llueca al Millor Assaig 
de la Comarca del Camp de Morvedre va 
ser per a «Úrsola o la veu de la dona en el 
segle XV», de Manuel Civera per a la falla 
Santa Anna de Sagunt. La Millor Piulada 
de l’any va ser obra de Juanjo Medina Bo-
nilla. 

6 ABRIL 2019

M. CARMEN RIBELLES, PREMI 25 D’ABRIL
El 5é Aplec de l’Horta Sud es va celebrar 
al Centre Ambiental El Vedat dissabte  6 
d’abril, organitzat –com resulta ja habi-
tual—per la Comissió 9 d’Octubre de Tor-
rent.
Es van atorgar els premis anuals a les 
mestres Carme Ribelles, nominada per 
la de Torrent, i Carme Rodrigo, a propos-
ta de la comissió de Xirivella. Totes dues, 
s’han caracteritzat per haver portat una 
vida personal i professional de lluita, en 
favor de la nostra cultura, la nostra gent i 
l’escola pública.
Durant l’acte de lliurament dels premis 25 
d’Abril, en l’esmorzar habitual, va posar 
el toc musical i socarró, el cantautor Toni 
de l’Hostal, que va aconseguir fer de les 
seues interpretacions una excusa per a la 
reflexió i el gaudi.
La Comissió 9 d’Octubre es va crear a Tor-
rent l’any 2015 per tal d’animar les com-
memoracions valencianes d’esta localitat 
i dels pobles de la rodalia amb qui es com-
partix territori comarcal. Unes dates tan 

significatives com són el 9 d’Octubre, el 25 
d’Abril o el 28 de Novembre, que marquen 
fites concretes dins del calendari històric 
valencià.
M. Camen Ribelles Navarro (Novelda 
1945) és llicenciada en Pedagogia i mes-
tra d’Educació Infantil i Primària, que 
va exercir a les poblacions de Burjassot, 
Villar del Arzobispo, Manises i València. 
Com a professora de Scundària, a l’Insti-
tut d’Alaquàs. I darrerament, com a pro-
fessora al Centre de Formació de Perso-
nes Adultes de Torrent, on es va jubilar 
fa uns anys.
Ha participat en el Moviment de Renova-
ció Pedagògica Freinet, en l’organització 
de les primeres Escoles d’Estiu de Valèn-
cia i en intercanvis d’experiències peda-
gògiques a nivell nacional i internacional 
amb diferents moviments de la pedagogia 
renovadora. I ha publicat dos llibres de 
poesia infantil amb la intenció d’animar i 
fomentar la lectura dels menuts, A la vora 
del camí i La mar en vers.
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9 ABRIL 2019

PABLO LÓPEZ, SELECCIONAT EN EL PROJECTE FER 2109
La setena edició del Projecte FER 2019, 
iniciativa de la Fundació Trinidad Alfon-
so presidida per Juan Roig, va seleccionar 
126 esportistes -el torrentí Pablo López 
entre ells-,que pertanyen a 32 modalitats 
esportives, amb una inversió d’un milió 
d’euros, amb què es vol potenciar la seua 
carrera.
Els esportistes seleccionats es distribuï-
xen en tres grups: Elit, Promesa i Viver, 
segons les seues característiques i palma-
rés, i és en el tercer apartat en què es va 
escollir al nostre paisà del Club Atletisme 
Torrent.
Pablo López (Torrent, 2000) cursa grau 
mitjà d’Electrònica i Electricitat. El prin-
cipal èxit de 2018 fou el campionat d’Es-
panya Sub-20 en salt d’alçada. També 
eixe mateix any va treure la medalla de 
plata en el Campionat d’Espanya Sub-20 
en pista coberta. En 2017 havia aconse-

guit la medalla de bronze en el Campionat 
d’Espanya Sub-18 i en 2016, la medalla de 
plata en salt d’alçada del Campionat d’Es-
panya Sub-18 en pista coberta.
Les seues victòries de 2019 servirien per 
refermar la seua trajectòria ascendent: 
1r en el Gran Premi Ciutat de València 
(gener), 1r en el Campionat Autonòmic 
Individual Sub-23 (febrer), 1r en el Cam-
pionat Autonòmic Absolut (febrer), 2n en 
el XLVI Campionat  d’Espanya Sub-20 en 
pista coberta (març), 1r en el Campionat 
Provincial Absolut de Clubs (maig), 2n en 
el Campionat Autonòmic Individual Sub-
20 (juny) i 2n en el LXVI Campionat d’Es-
panya Sub-20 (juliol).
Esta carrera de Pablo López Rodríguez 
va meréixer també el guardó d’Esportista 
Masculí amb Major Projecció, que se li va 
lliurar en la Gala de l’Esport de Torrent el 
12 de juliol de 2019.

11 ABRIL 2019

PREMIS PROJECTES EDUCATIUS I MILLOR EXPEDIENT ACADÈMIC 
DE BATXILLERAT CAIXA RURAL DE TORRENT

La Gala de l’Educació 2019, organitzada 
per Caixa Rural Torrent, va premiar els 
col·legis Juan XXIII i la Puríssima pels 
seus projectes educatius, “Sembrando es-
peranza” i “Curioso caballero el del Medi-
evo”, respectivament, que van ser triats 
d’entre els treballs presentats per 15 cen-
tres.
En el mateix acte es van lliurar els tres 
Premis al Millor Expedient Acadèmic de 
Batxillerat, dotats amb 1.500 euros cadas-
cun, que van ser per a Carmen García, de 
l’IES Enric Valor, de Picanya, i Fernando 
Aranda i Estela del Carmen, tots dos del 

Col·legi Montesión, de Torrent.
La gala estava organitzada en el marc del 
programa d’actes organitzat per Caixa 
Rural Torrent amb motiu del 50 aniver-
sari de la seua creació, i va congregar a 
més de 250 persones en la sala d’actes de 
l’entitat amb l’assistència de nombrosos 
representants institucionals i la felicitació 
virtual de les prestigioses científiques va-
lencianes Alegria Montoro i María Téllez, 
així com de la presentadora Carolina Fer-
re, l’entrenador i analista de futbol, Carlos 
Beguer, l’investigador de la Universitat 
Politècnica Dani Català i el músic-raper 

Víctor Samedi.
El lliurament dels premis va estar  a càr-
rec, entre d’altres, de la Fallera Major de 
Torrent, Carmen Raga, que és mestra i 
formadora d’opositors; Eva M. Martínez, 
directora del CEFIRE Torrent; Patricia 
Sáez, regidora d’Educació i Josep Alme-
nar, alcalde de Picanya. Durant la gala va 
intervenir el conferenciant Siro López, 
conegut i polifacètic artista, escriptor, pin-
tor i professor, qui va donar una xerrada 
relacionada amb la necessitat de generar 
espais creatius que ajuden a desenvolupar 
la personalitat dels alumnes.
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13 ABRIL 2019

FRANCISCO JAVIER PLANELLS I L’ONG AMIGOS DE LA CALLE REBEN 
ELS PREMIS CIUTADÀ FAC 2019 

La Federació d’Associacions Ciutadanes 
de Torrent (FAC) va donar els Premis 
Ciutadans 2019, al saló parroquial de l’As-
sumpció, el 13 d’abril,  tant en l’àmbit local 
com en el nacional.

En esta edició el guardó d’àmbit local es va 
atorgar a Francisco Javier Planells Alós, 
que pertany a l’Associació de Pintors amb 
la Boca i amb el Peu. Té una paràlisi cere-
bral des dels 4 mesos, que li afecta al sis-
tema nerviós. Per eixa raó utilitza la boca 
per a pintar. Ha fet de la seua professió 
una activitat de sensibilitat educativa que 
porta als col·legis, instituts i universitats, 
a més de diverses exposicions i col·labora-
cions en publicacions de llibres.
Li agrada la pintura de Monet i de Munch, 
la poesia de Pablo Neruda i és un apassi-
onat de l’ordinador. I, sobretot, vibra cre-
ant art. Francisco Javier és veí de Torrent, 
encara que va nàixer a Alaquàs, i ha escrit 
també un xicotet poemari titulat Bategant. 
La seua altra afició destacada és la infor-
màtica. Té una pàgina web en Internet en 
la qual es pot admirar part de la seua pro-
ducció artística i literària. 
És també membre d’Auxilia i de la Fede-

ració d’Esports Adaptats de València, així 
com d’Amics de la Boccia de València, es-
port similar a la petanca.
El premi nacional, va ser per a l’ONG 
Amigos de la Calle, en el nom de la qual 
va rebre el guardó Jaime González.
L’associació nasqué en 2007 quan  un 
grup d’amics va eixir al carrer, per a oferir 
menjar, roba i mantes a la població sense 
llar de València, amb el propòsit de retor-
nar el principi de dignitat a estes perso-
nes, éssers humans que estan vivint unes 
dures proves en unes circumstàncies di-
fícils. 
Hui es troben atenent a prop de 400 
persones els diumenges en una primera 
parada al costat del Botànic i cinc recor-
reguts distribuïts per diferents carrers de 
València. Els divendres, conjuntament 
amb membres de la colònia hindú, s’ate-
nen al voltant de 120 persones.

3 MAIG 2019

ESTUDIANTS DE TORRENT PREMIATS EN LA
XXVIII JORNADA MATEMÀTICA DE VALÈNCIA
A finals de febrer es va disputar la 1a fase 
de la XXVIII Jornada Matemàtica de Va-
lència, que organitza el Col·legi Guadala-
viar, i a l’abril, la segona i última fase, des-
prés de la qual es van atorgar els premis 
als alumnes participants. De Torrent van 
ser premiats:
3r de Primària. José Monleón Gomis, 
Miguel Moreno Chust, Alessio Paccani 
Benavides, Alfredo Roger Bellot, Daniel 
Sanchis Navarro (tots cinc del Col. El Ve-
dat) i Wenyue Zhov (Col. M. Sacramento).
4t Primària. Marc Gimeno Medina (Col. El 
Drac), Daniel Rubio Sánchez (Col. Teresia-
nes) i Yun Feng Wu (Col. M. Sacramento).
5é Primària. Nacho Alegre Arnau (Col. El 
Vedat), Ángel Moreno Ramírez (Col. M. 
Sacramento) i Jorge Sanchis Montes (Col. 

Internacional de Levante).
6é Primària. Wilson Calle Cedeño (Col. S. 
José y S. Ana).
4t ESO. Daniel Miranda Navarro (Col. El 
Vedat).
Al volant de 3.000 estudiants entre els 8 
i els 17 anys van participar i es van con-
vertir en universitaris per un dia gràcies 
al seu talent matemàtic. El Col·legi Gua-
dalaviar porta organitzant aquesta jor-
nada 28 anys amb la finalitat de crear un 
espai lúdic d’aprenentatge que acoste les 
Matemàtiques als joves mitjançant el joc 
i el treball, i que potencie el desenvolupa-
ment de la memòria i el raonament, pro-
porcionant noves estratègies, i millorant 
el rendiment escolar.
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10 MAIG 2019

HARRISON HERMAN GUANYA EL VII PREMI DE PIANO AMPARO FANDOS

Del 8 al 10 de maig es va celebrar el VII 
Premi Amparo Fandos de Piano, que or-
ganitza el Conservatori de Música de 
Torrent amb el suport de l’Ajuntament, i 

que està obert a pianistes nacionals i es-
trangers residents a Espanya d’entre 16 i 
28 anys.
Van ser seleccionats 9 intèrprets, i d’entre 
ells isqueren els guanyadors del tres pri-
mers premis, dotats amb 2.500 €, 1.300  
€ i 700 €, respectivament: Harrison Her-
man, Filipp Moskalenko i Vadim Valyaev, 
que superaren les fases eliminatòries i 
final.
Harrison Herman va nàixer a Sydney 
(Austràlia) en 1995 i arriba a Madrid quan 
tenia 7 anys, on comença els estudis de 
música.
De ben xicotet va mostrar el seu nivell 
amb el piano, que ha estat confirmat pels 
premis que ha anat rebent en la seua car-
rera: Primer Premi Hazen Intercentros 
(2008),  Segon Premi Concurs Internaci-

onal Antón García Abril (2010), Tercer 
Premi Concurs Internacional de Piano 
Compositors d’Espanya i Premi de Pia-
no Cidade de Ferrol (2015), Tercer Premi 
Concurs Vila de Xàbia (2016), i primer 
Premi dels concursos Ciutat de Xàtiva, 
Gabriel Teruel Machí i Ciutat de Carlet, 
en 2017.
I posteriorment, el primer gran premi del 
Concurs Internacional de Piano Composi-
tors d’Espanya (2018).
Ha actuat en diverses sales importants, 
com ara la Iturbi en el Palau de la Música 
de València, el Teatre Jofre i Auditori de 
Ferrol, l’Auditori Nacional, la Luis Galve 
en l’Auditori de Saragossa, la de concerts 
del Palau de Cibeles, sala Joaquín Rodrigo 
de Las Rozas, Auditori Manuel de Falla, 
Auditori de Castelló, etc.

11 MAIG 2019

NADIA MARIN REP EL ECONEIXEMENT DEL TRINQUET DE TORRENT I 
DE LA FEDERACIÓ DE PILOTA
Nadia Marín Nieto, que va ser Regidora 
d’Esports de l’Ajuntament de Torrent en 
el període 2015-2019, va rebre, l’11 de 
maig, el reconeixement del Trinquet de 
Torrent, per la seua col·laboració i con-
tribució al foment de l’esport de la pilota 
valenciana i li va ser lliurada una placa 
commemorativa per part de Juan Anto-
nio Zamora Natalio i el president actual, 
el seu fill, Natalio Zamora.
Quinze dies després va ser la Federació 
de Pilota Valenciana la que, en el trans-
curs d’un acte al Centre Comercial Ade-
mús-Hipercor, va distingir la regidora 
amb una placa d’agraïment per la seua 
col·laboració mentre ha exercit el seu càr-
rec de Regidora d’Esports de Torrent. 
En la foto, d’esquerra a dreta: Jesús Fon-
testad, vicepresident de galotxa de la Fe-
deració de Pilota Valenciana; Pau Pérez 
Rico, cap de relacions externes i comuni-
cació d’El Corte Inglés; José Daniel San-
juán, president de la Federació de Pilota 

Valenciana; i Ricardo Sales, adjunt a di-
recció de la Federació de Pilota Valenci-
ana.
Nadia Marín (València, 1989) havia estu-
diat el batxillerat a l’IES Tirant lo Blanc 
i després va cursar i  graduar-se en Co-
municació Audiovisual. La seua pràcti-
ca esportiva des de ben menuda (futbol, 
gimnàstica rítmica, atletisme, voleibol) 
i els seus estudis la van encaminar cap 
al periodisme esportiu i va treballar en 
Superdeporte i Ràdio Nou.
De la seua gestió com a regidora cal des-
tacar el treball de recuperació de la pilota 
valenciana en l’esport local, una aposta 
que va fer l’Ajuntament amb la compra 
del trinquet i la seua remodelació, que 
va iniciar una etapa de diferents iniciati-
ves (escola de base, competició Ciutat de 
Torrent, seu de campionats autonòmics...) 
que han tornat a posar en valor l’esport 
autòcton entre els torrentins.
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16 MAIG 2019

JUAN GARCÍA I DAVID CAMPOS REBEN EL TÍTOL 
DE PROFESSORS MAGISTRALS 2019

La Universitat Politècnica de València 
va lliurar els seus premis Magistrals als 
50 millors professors d’ESO, Batxillerat i 
FP en un emotiu acte que va nàixer l’any 
2018 amb motiu del 50 aniversari de la 
institució i que ja va camí de consolidar-se 
com una cita ineludible en el calendari 
acadèmic.
La selecció partix dels alumnes que el 
curs 2018/2019 van arribar a la Politècni-
ca, als quals se’ls passa una enquesta per-
què trien aquells docents dels quals tenen 
un especial record, tant per la qualitat de 
les seues classes i la metodologia com pel 
tracte, l’orientació donada o la transmis-
sió de valors.
Entre els professors destacats enguany 
hi ha dos que treballen  a Torrent: Juan 
García Sotos (IES La Marxadella) i David 

Campos Mir (Col·legi Montesión).
Juan García, fill de mestra i mestre, va es-
tudiar en el col·legi públic en el qual tre-
ballaven els seus pares, a Aldaia. El seu 
bon exemple i l’amor pel seu treball van 
despertar des de xicotet la seua vocació 
docent. 
És llicenciat en Físiques per la Universitat 
de València. En 1993 aprova oposicions 
en l’especialitat de Tecnologia a Caste-
lla-la Manxa. Un any després exercix com 
a assessor de formació del professorat en 
el CEP Específic de Xest. 
Després de tres cursos amb destinació a 
Ocaña (Toledo), en 1998 pren possessió de 
la seua actual plaça en l’IES La Marxadella 
de Torrent en el qual ha estat cap d’estu-
dis entre 2001 i 2008, any en què és no-
menat director del centre, càrrec que està 

exercint en l’actualitat. 
David Campos (Godella, 1988) també és fill 
de mestres i va estudiar a les Escoles Pro-
fessionals Lluís Amigó, on sa mare treba-
llava com a professora de Secundària. La 
seua vocació va nàixer de l’exemple de sa 
casa i de la tasca de molts professors que 
el van acompanyar durant les distintes 
etapes educatives.
Va estudiar Biologia a la Universitat de 
València, on després cursaria el màster 
de Secundària. Va entrar al Col·legi Mon-
tesión en setembre de 2015 per a cobrir 
una substitució com a professor de Biolo-
gía i Química en ESO i Batxiller. En l’ac-
tualitat continua com a professor de Se-
cundària i amb una nova responsabilitat: 
la pastoral del Centre.

17 MAIG 2019  

EVARISTO PÉREZ PELLICER, LLAURADOR DE L’ANY 2019
El Consell Agrari de Torrent va nomenar 
Evaristo Pérez Pellicer (Torrent, 1944) 
com Llaurador de l’Any 2019, i reconeixia 
així tota una vida dedicada al camp. Una 
passió que li ve dels seus avantpassats, 
que ja es dedicaven al món agrícola i que 
li van transmetre l’amor per la terra. 
Ell i la seua dona, Maruja Ortí Velert, 
viuen a una planta baixa del carrer Pare 
Méndez, que ja va ser la casa familiar dels 
seues pares, també llauradors.
En la infantesa va assistir al col·legis de les 
Trinitàries, al col·legi Sant Tomàs d’Aqui-
no i a les escoles del carrer de Marco, però 
la seua afició era, des de ben xiquet, el 
camp, i als 11 anys ja ajudava son pare.
A la casa familiar van habilitar una bode-
ga per a la venda de begudes, de la qual 
s’encarregava sobretot Maruja que, amb 
el temps la substituiria per la venda dels 
productes que conreaven, como tantes fa-
mílies feien a Torrent.
Amb el pas dels anys, i quan el fill, Evaris-

to Pérez Ortí, va acabar els estudis d’En-
ginyer Tècnic Agrícola, el treball es com-
partia entre més persones i s’estudiaven 
els cultius més apropiats i es posaven en 
marxa les novetats que coneixia a través 
no sols dels estudis realitzats sinó també 
de la seua estada durant sis anys a Angla-
terra en el món de l’agricultura.
Des de ben jove ha format part dels or-
ganismes i entitats que tenen a vore amb 
l’agricultura de Torrent, com ara la Cam-
bra Agrària -després Consell Agrari Mu-
nicipal-, la Cooperativa La Torrentina o la 
Caixa Rural de Torrent, on ha format part 
dels seus òrgans rectors. 
Encara que no està jubilat plenament 
dedica més temps a la família, explica 
als tres nets, Paula, Lucas i Amparo, la 
importància que té el treball i l’esforç en 
qualsevol activitat de la vida i gaudix del 
sentiment de tranquil·litat que dona ha-
ver fet les coses bé.
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25 MAIG 2019  

MARINA GARCÍA PALACIOS VA TREURE EL SEGON PREMI DEL 
XXI CONCURS DE LITERATURA EN VALENCIÀ SAMBORI

Al Paranimf de la Universitat  d’Alacant 
es va celebrar l’acte de lliurament de 
guardons del XXI Premi Sambori de Lite-
ratura en Valencià, en el qual una xiqueta 
de Torrent, Marina García Palacios, alum-
na de segon de Primària de La Nostra Es-
cola Comarcal, va treure el segon premi 
amb el seu treball “Les sis amigues”.
Marina, que té  com a afició el ballet i as-
sistix a una Escola de Dansa de Torrent, 
va ser animada a participar en el concurs 
per la seua mestra Noemí Martínez i va 
treure la idea del relat a partir del concert 
de Nadal de la coral escolar en què can-
taven els seus germans majors i el record 
del viatge familiar a París quan tenia tres 
anys.

Els altres guardons del primer cicle de 
Primària van ser per a Martina Beneyto 
Parada (CEIP Alborxí d’Alzira) amb “El 
misteriós cas dels calcetins desapareguts” 
(1r premi) i Montserrat Merino Climent 
(Col. El Planet d’Altea) amb “Les ombres” 
(3r premi).
El Premi Sambori és literatura, creació i 
llengua. Es constata la creixent xifra de 
participació del certamen literari que pro-
mou la Fundació Sambori des que va nài-
xer l’any 1998. L’edició 2019 va comptar 
amb les creacions d’un total de 149.963 
estudiants, la implicació de 767 centres 
educatius i el compromís de 4.708 docents 
de tots els nivells d’ensenyament, des del 
primer cicle d’Infantil fins a la Universi-

tat, a més de les Escoles Oficials d’Idiomes 
i els centres de Formació Professional.

2 JUNY 2019

12 ALUMNES DE PIANO DEL CONSERVATORI DE TORRENT, 
PREMIATS AL CONCURS DE MELIANA

Els dies 1 i 2 de juny 12 alumnes del Con-
servatori Professional de Música de Tor-
rent, tant d’ensenyaments elementals 
com professionals, van participar en el V 
Concurs d’Interpretació Pianística Joves 

Valors Valencians, celebrat a la localitat 
de Meliana. Un concurs que naix dins del 
marc dels XIV Encontres de Joves Pianis-
tes, en el qual també van participar els 
conservatoris Mestre Vert (Carcaixent), 

José Manuel Izquierdo (Catarroja), José 
Iturbi (València), Riba-roja del Túria i Me-
liana.
Artur Sandul, de 3r d’EE.PP, alumne del 
professor Jordi Nogués, va obtindre un 
premi absolut, que li donà l’oportunitat 
de participar i representar al centre en el 
Palau de la Música de València en març 
de 2020.
Obtingueren primers premis: Zaira Jimé-
nez Ribes (1r d’EE.EE.), Lucía Rubio Bar-
reda (2n d’EE.PP.) i Álvaro López García 
(3r d’EE.PP.) Amb segons premis finalitza-
ren: Sofía Curiel Casabán (1r d’EE.EE.), Sa-
muel Ortega Cámara (1r d’EE.EE.), Caye-
tana Caballero Villena (4t d’EE.EE.), Carla 
Guerrero Ramírez (4t d’EE.EE.), Sara Igual 
Nebot (4t d’EE.EE.) i Darío Pérez Montero 
(1r d’EE.PP.) I un tercer premi va tindre 
Ángela Sofía López Mascarell (2n d’EE.
EE)
Esta iniciativa sorgix amb la finalitat de 
recolzar i promocionar als joves pianistes 
en el seu procés de formació i desenvolu-
pament artístic, a més d’oferir-los l’opor-
tunitat de relacionar-se i compartir ex-
periències amb alumnes d’altres centres 
i nivells.
Era la primera vegada que participaven 
alumnes del CPMT, dels professors Noelia 
Bañares, Jordi Nogués, Joseph Mardon, 
Anabel Roig i Patricia Pérez. 
1a foto: Professors de piano del CPMT 
amb els alumnes premiats de 1r d’Ense-
nyaments Elementals.
2a foto: D’esquerra a dreta, primer i cin-
qué de la fila: Artur Sandul i Álvaro López 
(3r d’EE. PP).
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4 JUNY 2019  

JOSÉ ANTONIO SOBRINO, PREMI JAUME I 2019 DE 
PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT
El catedràtic de la Universitat José An-
tonio Sobrino, nascut a Orense però re-
sident a Torrent des de la seua infància, 
va rebre el Premi Jaume I de Protecció 
del Medi Ambient, en un acte celebrat al 
Palau de la Generalitat el 4 de juny, que 
posteriorment (25 de novembre) tindria 
tot el suport de les institucions amb una 
cerimònia presidida pel Rei Felipe VI.
Els jurats de la 31a edició dels premis van 
donar a conéixer els guardonats en les 
sis categories (dues dones i quatre homes 
d’un total de 218 candidatures presenta-
des), amb una dotació de 100.000 euros 
cadascun, i d’entre ells dos valencians: el 
nostre veí José Antonio Sobrino Rodrí-
guez, catedràtic de Física de la Terra de 
la Universitat de València, i José García 
Montalvo, catedràtic d’Economia Aplica-
da a la Universitat Pompeu Fabra.
El jurat va destacar les seues investiga-
cions en els canvis planetaris i la creació 
d’algorismes per a calcular la temperatura 
de la superfície de la Terra i els oceans.
José Antonio Sobrino és president de l’As-

sociació Espanyola de Teledetecció (AET) 
per al període 2013-2021. Dirigix la Uni-
tat de Canvi Global de l’Image Processing 
Laboratory (IPL), situada al Parc Científic 
de la Universitat de València. La seua car-
rera investigadora se centra en l’estudi 
dels canvis que patix el planeta, analitzats 
mitjançant satèl·lits de teledetecció, així 
com en el tractament digital d’imatges 
subministrades per aquests.
Ha publicat més de 250 treballs en revis-
tes nacionals i internacionals, ha realitzat 
més de 200 comunicacions en congres-
sos, ha dirigit 19 tesis doctorals i ha estat 
responsable principal de 60 projectes d’in-
vestigació, molts d’estos treballs subven-
cionats per organismes nacionals, la Unió 
Europea i l’Agència Espacial Europea.
És president fundador de la sèrie de con-
gressos Recent Advances in Quantitative 
Remote Sensing, celebrats a l’Auditori de 
Torrent, i fou coordinador del Land Pro-
duct Validation/Land Surface Tempera-
ture and Emissivity (LPV/LSTE) del Com-
mittee on Earth Observations Satellites 

(CEOS). Actualment també és membre 
del Comité Científic de la Misión Espacial 
Franco-indú TRISHNA i del grup científic 
assessor de la Misión LSTM de l’Agència 
Espacial Europea. 
En 2010 va rebre el premi Carta de Pobla-
ment de la ciutat de Torrent, en la modali-
tat de Ciència, Tecnologia i Medi ambient.

8 JUNY 2019 

TREBALLS GUARDONATS EN ELS XIII PREMIS LITERARIS EL VEDAT

El 8 de juny, a la sala d’actes de l’Ajunta-
ment, es va celebrar l’acte de lliurament 
del XIII Premi Literari El Vedat, patroci-
nats per l’empresa BigMat Aldino, que 
en esta edició va comptar amb 300 obres 
presentades entre les tres categories: In-
fantil, Juvenil i Adults.
A més dels guardons de cada categoria hi 
havia el Premi Fabulando, destinat a au-
tors pertanyents a l’A. VV. El Vedat, i que 
es concedia, segons el parer del jurat, al 
millor treball d’autor associat.

PREMIS LITERARIS CATEGORIA IN-
FANTIL:

Premi Fabulando: “La Traidora”, de Blan-
ca García Ferrer (Escola El Drac). 1r pre-
mi: “El lladre de números”, de Sara Núñez 
Rudilla. 2n premi: “Daniel y las palabras 
mágicas”, d’Alejandra Arribas Lizama 
(Col. Pléyade). 3r premi: “Campamento 
anti wifi”, de María Peranús Comos (Col. 
Pléyade).

PREMIS LITERARIS CATEGORIA JUVE-
NIL:
Premi Fabulando: “Era imposible”, d’Inés 
Andreu Montero (IES La Marxadella). 
1r premi: “Míster diario”, de Paula Pastor 
García. 2n premi: “El tesoro del desván “, 

de Cristina Camps Cañas (Liceo Francés). 
3r premi: “El bosque encantado”, d’Andrea 
Giménez Rico (Col. Madre Petra).

PREMIS LITERARIS CATEGORIA GENE-
RAL:
Premi Fabulando: “Hábitat”, de Carlos 
Francisco Quesada de la Cámara. 1r pre-
mi: “La esencia sutil del recuerdo”, de Ju-
lián Despaigne Rodríguez. 2n premi: “Mi 
cielo”, d’Irene Reyes Noguerol. 3r premi: 
“Alas de algodón”, de Laura Cabedo Cabo.
També es va distingir al Col·legi Pléyade 
amb el premi especial per la nombrosa 
participació del seu alumnat.
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9 JUNY 2019

ALBA VELERT GUANYA EL PREMI DEL PÚBLIC DEL 
CONCURS DE CANT MARTÍN Y SOLER
El Centre Cultural de Polinyà del Xúquer 
va acollir la final del III Concurs de Cant 
Martín y Soler, de caràcter internacional, 
el dia 9 de juny, en el qual la torrentina 
Alba Velert va aconseguir el premi del 
Públic (dotat amb 500 €), que s’ha d’afegir 
al que va guanyar en 2018, el d’Interpre-
tació Musical Vicent Galbis.
L’objectiu del concurs és descobrir i im-
pulsar la carrera musical de joves can-
tants de lírica, i, en este sentit, va dirigit a 
intèrprets de qualsevol nacionalitat (me-
nors de 30 anys en el cas de les dones i de 
33 en el cas dels homes). A més, el certa-
men també tracta de difondre el repertori 
musical valencià, fomentant dins els seus 

premis, la inclusió d’obres dels nostres 
compositors. 
El jurat estava format per professionals 
del món de la música i la cultura: Ana 
Luísa Chova, catedràtica de Cant; Marian 
Rosa Montagut, musicòloga i directora; 
Katia Cabrera Cuesta, directora de cors i 
directora de l’acadèmia Allegretto Vedat; 
Vicente Muñoz, secretari de la Societat 
Filharmònica de València; José Lapiedra 
Martínez, membre de la Societat Filhar-
mònica de València i Joan Nogueroles 
García, regidor i representant de l’Ajunta-
ment de Polinyà del Xúquer. 
En les dues anteriors edicions, el certa-
men va premiar  dues dones valencianes. 

Així, la cantant Belén Roig, molt vincula-
da també a Torrent, va ser la guanyadora 
del debut del concurs i Carmina Sánchez 
es va fer amb el reconeixement en la se-
gona edició.

14 JUNY 2019 

LA PSICÒLOGA VICTORIA GARCÍA CUENCA ÉS DOCTORA 
EXCEL·LENT CUM LAUDE

La psicòloga torrentina Victoria García 
Cuenca va defensar, el passat 14 de juny, 
la seua tesi doctoral titulada ‘Construcció 
de mapes conceptuals navegables i com-
prensió lectora: anàlisi de processos i dis-
seny d’instrucció’, dirigida pel professor 
Ladislao Salmerón i amb la qualificació 
final de excel·lent cum laude. 
L’acte tingué lloc a la Facultat de Psicolo-
gia de València i davant un tribunal com-
posat pels professors Rafael García Ros 
(Universitat de València), Gracia Jiménez 
(Universidad de Granada) i Ana Pérez 

(Universitat de Cambridge). 
La tesi i els estudis que la composen ana-
litzen els requeriments específics de la 
comprensió lectora digital i com es pot 
millorar aquesta en alumnat d’Educació 
Primària. 
Victoria és psicopedagoga i psicòloga per 
la Universitat de València. Al llarg de 
tota la seua trajectòria professional s’ha 
especialitzat en psicologia educativa i, es-
pecialment, procediments lectoescriptors, 
tant des d’una vessant investigadora com 
aplicada. Des de la investigació, Victoria 

forma part de l’Estructura de Recerca In-
terdisciplinar de Lectura de la Universitat 
de València i ha participat en el desenvo-
lupament d’investigacions relacionades 
amb la lectura digital, reflectides en la pu-
blicació de diversos articles, tant científics 
com divulgatius. Des de la vessant més 
aplicada, ha format  professorat  de cen-
tres educatius de Primària en comprensió 
lectora i ha col·laborat amb el Ministeri 
d’Educació en l’elaboració de materials di-
dàctics específics. 
Des de fa cinc cursos és Orientadora Edu-
cativa a la Conselleria d’Educació, tasca 
que compagina amb la formació de do-
cents, tant al CEFIRE (Centre de Formació 
i Recursos) com al màster de Secundària 
de la Universitat de València. 
A Torrent, col·labora activament amb el 
Col·lectiu Soterranya, especialment als 
programes desenvolupats per aquesta as-
sociació amb xiquets i xiquetes al barri del 
Xenillet.  

16 JUNY 2019 

HÉCTOR MORA GUANYA UNA PLAÇA EN LA JOVE 
ORQUESTRA SIMFÒNICA DE BARCELONA
Héctor Mora Cano, alumne de trombó del 
Conservatori de Torrent, va guanyar una 
plaça en la JOSB (Jove Orquestra Simfò-
nica de Barcelona) en superar  les proves 
realitzades en les audicions.
Héctor és alumne de 5é d’Ensenyaments 
Professionals del CPMT, ha rebut forma-
ció de mans del professor de trombó Vi-
cent Veses i guanya el lloc per un període 
de dos anys.
Aquesta orquestra fou fundada l’any 
2015. Té com a director titular a Carlos 
Checa i compta amb nombrosos directors 

convidats, com Francesc Prat entre altres. 
Hi ha una sèrie d’encontres planificats 
per als alumnes que formen part d’aques-
ta agrupació orquestral. En aquests en-
contres, a banda dels assajos i de la prepa-
ració específica del repertori, s’organitzen 
nombroses classes magistrals per a tots 
els instruments. Al llarg de la tempora-
da hi ha previstos 6 programes simfònics 
i una gira que, durant la V temporada 
(2019-2020), es realitzarà per Osca, An-
dorra i Barcelona durant els mesos d’oc-
tubre i novembre.
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19 JUNY 2019 

PREMIS RENDIMENT ACADÈMIC PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA 
I MILLOR SELECTIVITAT

A la sala cívica de l’Antic Mercat es va 
celebrar, el 19 de juny, l’acte de reconei-
xement de la ciutat, representada per 
l’alcalde i membres de la Corporació, a 
l’alumnat que va destacar en el curs 2017-
2018, segons la convocatòria  que fa anu-
alment la Conselleria d’Educació. 
Es va reconéixer als 12 alumnes de Primà-
ria, les 4 de Secundària i les 15 persones 
amb millors notes de selectivitat del curs, 
que van rebre una ajuda econòmica per 
part del Consistori.
PREMIS MILLORS QUALIFICACIONS 
DE SELECTIVITAT: Carlos Alberto Tor-
mo (CC La Puríssima). Fernando Aranda 
Romero (CC Montesión). Patricia Benítez 
Rodríguez (IES La Marxadella). Laura 
Carratalá Marín (CC Montesión). María 
Azucena Guimerá Palop (CC Montesión). 

Silvia Hernández Romero (IES Veles e 
Vents). Estela del Carmen Hidalgo Llópez 
(CC Montesión). Alexander Lucas Kell-
ner Carrió (IES La Marxadella). Javier 
Martínez Hernández (CC La Puríssima). 
Cristina Palacios Marín (CC La Puríssi-
ma). María Ángeles Palacios Marín  (IES 
Veles e Vents). Risa Puig Victoria (CC La 
Puríssima). María Sobén Urrea (IES Ve-
les e Vents). Laura Tortajada Granados 
(IES Veles e Vents). Sara Victoria Fraj (CC 
Montesión).
PREMIS EXTRAORDINARIS AL RENDI-
MENT ACADÈMIC D’EDUCACIÓ PRI-
MÀRIA: Xavier Jiménez Rodríguez (CEIP 
Antonio Machado). Clara Viana Cabañe-
ro (CEIP Antonio Machado). Paula Algaba 
Ormeño (CEIP El Molí). Nicolás Herrera 
Igual (CEIP El Molí). Daniel Martínez Gar-

cía-Madrid (CEIP El Molí). Víctor López 
Murillo (CEIP Miguel Hernández). Iván 
Muñoz Romero (CEIP Miguel Hernán-
dez). Rubén Serrante Martínez (CEIP Mi-
guel Hernández). Alba Olmos Mora (CC 
La Puríssima). Marcos Ortega Pastor (CC 
La Puríssima). Alberto Palacios Remohí 
(CC Montesión). Xumiao Cheng (CC San 
José y Santa Ana).
PREMIS EXTRAORDINARIS AL REN-
DIMENT ACADÈMIC D’EDUCACIÓ 
SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA: Marta 
Cotrina Samblás (CC Montesión). María 
Yago Cháfer (CC Montesión). Mónica 
Yago Cháfer (CC Montesión). Alba Cer-
vigón Hernández (CC San José y Santa 
Ana).

19 JUNY 2019

JESÚS GIRÓN GUANYA EL PREMI DE POESIA 
MEMORIAL CARME GUASCH DE BADALONA
Jesús Girón es va proclamar guanyador 
del XIX Premi Betúlia de Poesia-Memori-
al Carme Guash, de l’Ajuntament de Ba-
dalona amb El bosc de bambú, d’entre 76 
obres presentades.
El jurat format per Jordi Subirana, com a 
president; Enric Viladot en nom de Vie-
na Editorial; Paco Fanés, poeta; Jordi Pu-
jol, poeta; Yolanda Esteve, poeta i Àngels 
Gregori, poeta, va destacar “la coherència 
estructural i formal de l’obra guanyadora, 
que ofereix una interpretació del món des 
de la filosofia i la poesia oriental tradici-
onal incorporant elements històrics ben 
documentats i dirigits al tractament de 
temes universals com l’avarícia, la cor-
rupció, la sexualitat o el buit existencial. 
L’obra fa ús d’una àmplia gamma de re-
cursos formals”. 
Lluís Gea (Narrativa), Anna Vilar (Narra-
tiva juvenil) i Àngels Aymar (Teatre breu) 
van ser els altres guardonats en el cer-
tamen, que veuran publicades les seues 
obres i obtenen una dotació en metàl·lic 
entre 3.000 i 1.000 euros.

Jesús Girón Araque (Calles, 1956), perso-
na vinculada a Torrent, que durant molts 
anys va exercir la professió de mestre al 
CEIP Antonio Machado (14 com a direc-
tor), es dedica, sobretot des de la seua ju-
bilació a la literatura en valencià.
És llicenciat en Geografia i Història i lli-
cenciat en Ciències de l’Educació, ha es-
tat guanyador del premi de poesia Poeta 
Teodor Llorente de la Pobla de Vallbona 
en dues ocasions amb Pianista dels estels 
(2009) i Clarobscur (2010); guanyador del 
IX premi Poetes de l’Ebre d’Amposta amb 
una selecció d’Ulls de mirada trista (2009); 
guanyador del XIX Premi Francesc Bru, 
de Canals amb Records d’infantesa (2010); 
guanyador del premi Cristòfor Aguado 
i Medina de Picassent en dues ocasions 
amb Ulls de mirada trista (2009) i Seducció 
del silenci (2011); guanyador del premi An-
toni Ferrer de l’Alcúdia de Crespins amb 
Caïm (2014); i guanyador del XVIII Premi 
de Poesia Jaume Bru i Vidal de Sagunt 
(2015) amb  Inventari de fragilitats  (2016). 

Hotel, poemari de Jesús Girón, va gua-
nyar el XVII Premi de Literatura Breu de 
Mislata 2019, en la modalitat de Poesia en 
Valencià, amb el jurat integrat per Teresa 
Broseta Fandos, Josep Mir Martínez i M. 
Dolores Andrés Pérez.
El poemari va nàixer en l’habitació d’un 
hotel d’Amsterdam al desembre de 2018 
a partir dels títols en anglés d’una revista 
que hi havia a l’habitació. L’hotel vol ser la 
imatge de l’arribada, l’estança i la partida 
de la vida.

19 SETEMBRE 2019

PREMI DE POESIA EN 
VALENCIÀ VILA DE 
MISLATA 2019
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21 JUNY 2019

ACTE D’HOMENATGE AL PROFESSORAT QUE ES JUBILA 
El Conservatori va acollir, com ja és tradi-
cional, l’acte de reconeixement al profes-
sorat que en este curs finalitzava la seua 
etapa laboral.
En total, 22 docents -12 dones i 10 homes- 
d’Infantil, Primària, Secundària i Batxille-
rat, s’acomiadaven de les aules dels cen-
tres educatius de la ciutat, en un emotiu 
acte en el qual els homenatjats estague-
ren acompanyats de familiars, amics i 
companys.
Es jubilaven les següents professores i 
professors:

M. Inmaculada Alabarta Baviera (IES Ve-
les e Vents). Agustín Araque Jubete (IES 
Veles e Vents). Teófanes Berlanas Gutié-
rrez (CC Montesión). Salvador Blasco La-
parra (CEIP Miguel Hernández). M. Car-
men Cuartiella Andreu (CEIP Joan XXIII). 
Alicia Delgado Blasco (IES La Marxadella). 
Alicia Díaz Sáez (IES La Marxadella). Pi-
lar Docavo Lobo (CC Santa Teresa). Emilia 
Ferrandis Puchol (CC Montesión). M. José 
Gil Company (CEIP Miguel Hernández). 
M. Luisa López González (IES Tirant lo 
Blanc). Rafael Manero Solera (CC San-

ta Teresa). Conxa Marqués Redola (CEIP 
Sant Pasqual). Juan Miguel Moliner Gar-
cía (CC El Drac). Francesc Navarro Car-
ratalà (IES Veles e Vents). Fernando Pas-
cual Segarra (IES La Marxadella). Joaquín 
Requena Piles (CC Montesión). Agustín 
Safón Supervía (IES La Marxadella). En-
carna Sánchez Simó (Escola Infantil Pul-
garcito). Blas Senent Martínez (CC El 
Vedat). M. José Soler Sánchez (CC Mon-
tesión). Olga Viña Palmer (CC El Drac).

27 JUNY 2019

LA DOCTORA ANA LLUCH I L’ESPORTISTA DAVID CASINOS, 
ENTRE ELS PREMIS ARTIC 2019

ARTIC va celebrar la gala de lliurament 
dels seus premis anuals, que agraïxen i 
reconeixen el treball i esforç d’associaci-
ons, entitats i persones que col·laboren 
millorant el benestar de la societat, dijous 
27 de juny a l’Hort de Trénor. 
Els premis s’atorgaren a les següents per-
sones i entitats:
Premi al Compromís Social: Ana Lluch 
Hernández, per haver sabut trobar el 
camí més ràpid existent entre la seua 
professió i la investigació en favor de les 
persones. La doctora Lluch (València, 

1949) és una científica i investigadora del 
càncer, catedràtica de Medicina en la Uni-
versitat de València, metgessa de l’Hospi-
tal Clínic Universitari de València on era 
cap del Servei d’Hematologia i Oncologia 
fins a la seua jubilació, i investigadora en 
matèria oncològica, essent una de les es-
pecialistes en càncer de mama més consa-
grades de l’estat.
Premi a la Integració: David Casinos Se-
rra, per trobar un camí ple de llum i d’ex-
periències posades a disposició d’altres 
persones com exemple de superació. Da-
vid Casinos (Montcada, 1972) és esportista 
paralímpic professional i conferenciant. 
En la seua trajectòria destaquen les qua-
tre vegades campió paralímpic entre pes 
i disc (Sidnei 2000, Atenes 2004, Pequín 
2008 i Londres 2012), campió del món en 
llançament de pes i disc en Lyon (2013), 
Premi Nacional de l’Esport en la categoria 
Olimpia i 1r en llançament de disc F-11 en 
el Campionat d’Europa en Swansea (2014) 
i campió del món en llançament de disc 
F-11 en Doha (2015).
Premi al Compromís Cívic: Associació de 
Veïns El Vedat, per la sensibilitat demos-
trada en favor de les persones que residi-
xen en esta zona de la localitat des d’una 
perspectiva cívica. L’A VV El Vedat va nài-
xer fa 28 anys amb l’objectiu d’agrupar els 
veïns de la zona i poder exercir en comú 

els drets reconeguts en la Llei Reguladora 
de les Bases de Règim Local, procurar la 
correcta urbanització i del funcionament 
dels servicis públics i realitzar activitats 
orientades a millorar la qualitat de vida 
de tots els habitants d’El Vedat.
Premi a l’Acció Social: Amics de les Arts 
Plàstiques de Quart de Poblet, pel seu tre-
ball en favor de les persones i la impor-
tant labor cultural i social que realitza. 
És una associació sense ànim de lucre 
destinada a la divulgació de les arts. Or-
ganitza conferències, exposicions, viatges 
culturals, classes de dibuix (carbonet, lla-
pis, sanguina, etc.) pintura (oli, aquarel·la, 
pastel, acrílic, etc.) i ceràmica. 
Premi a la Solidaritat: Associació Balloo-
na Matata, per haver entés des de la seua 
fundació el camí a seguir davant la pro-
blemàtica migratòria i les necessitats de 
les persones migrants. Balloona Matata 
és una comunitat d’activistes indepen-
dents que al setembre de 2015 comencem 
un moviment a favor de les persones re-
fugiades de la guerra de Síria. Lluiten pel 
compliment dels drets humans a través 
de l’art i fomentem l’educació. Estan en 
l’illa de Chios (Grècia), i amb els seus vehi-
cles i projectes diversos, recolzen  les per-
sones refugiades i les associacions locals 
que treballen per dignificar la seua vida. 
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29 JUNY 2019

CELEBRACIÓ DEL 50 ANIVERSARI DE CAIXA RURAL TORRENT

El 2 de març de 1969 va quedar consti-
tuïda Caixa Rural Torrent, si bé els seus 
orígens es remunten a fa ja quasi 70 anys, 
quan es va crear las secció de crèdit de la 
Cooperativa Agrícola de Sant Lluís Ber-
tran de Torrent per a combatre la usura 
i donar resposta a les inquietuds i neces-
sitats del sector agrari del poble i la co-
marca. Cinquanta anys després, aquesta 
entitat és un dels millors exemples de la 
trajectòria del cooperativisme de crèdit en 
la Comunitat Valenciana tant per la seua 
activitat financera com per la seua impor-
tant obra social en les nou localitats on 
tenen oficines: Torrent, Aldaia, Picanya, 

Catarroja, Paiporta, Montserrat, Montroi, 
Beniparrell i Albal.
Dissabte, 29 de juny, es va celebrar este 
cinquantenari amb un acte institucional i 
sopar a la Masia de les Estreles, a Catarro-
ja, amb assistència de directius i personal, 
representants municipals, socis, clients i 
altres persones vinculades a l’entitat, més 
de 200 persones en total.
Es va retre un homenatge especial a tots 
els presidents de Caixa Rural Torrent, 
en representació dels diferents rectors, 
directius i tècnics que, al llarg d’aquests 
anys, han contribuït a fer créixer l’enti-
tat i al desenvolupament de la comarca: 

Agustín Fernández Lerma, Federico Peris 
Andreu, Rogelio Baixauli Bau, Vicente 
García Piles, José Moncholí Miquel, Vi-
cente García Ortí, Gerardo Puchol Cerve-
ra i Vicente Peiró Villarroya.
El sopar va ser una gran festa en la qual 
els assistents realitzaren un viatge en el 
temps, exactament a la fi dels anys 60 i 
principis dels 70, període en el qual es va 
originar Caixa Rural Torrent. Vehicles de 
l’època i dos photocall amb imatges d’ar-
tistes famosos en eixos anys i de sèries de 
televisió populars ambientaren el sopar, 
en el qual també estava previst fer partí-
ceps els assistents amb divertits jocs i per-
formances en els quals es posava a prova 
la seua memòria en un entorn carregat 
d’humor i nostàlgia.
En la imatge, d’esquerra a dreta: Carlos 
Gil Ferrer (director negoci GCC), Javier 
Ruiz Camacho (director general Caixa 
Rural Torrent), Vicente Peiró Villarroya 
(president Caixa Rural Torrent), Berna-
bé Sánchez-Minguet Martínez (conseller 
executiu del Banc de Crèdit Social Coope-
ratiu) i Pablo Font de Mora Sainz (respon-
sable servicis jurídics València i Lletrat 
Assessor Caixa Rural Torrent).

30 JUNY 2019

LA UNIÓ BÀSQUET FEMENINA TORRENT CELEBRA EL 25 ANIVERSARI
L’equip torrentí UBFT va celebrar el 30 de 
juny el 25 Aniversari de la seua funda-
ció i es va reconéixer l’esforç de totes les 
persones que han fet possible que el club 
cresca durant aquests anys. 
Fernando Carrasco, president de la Fe-
deració Valenciana de Bàsquet, va lliurar 
el reconeixement al club pels 25 anys de 
treball i es van entregar els guardons a 
les millors jugadores de la temporada: Va-
nesa Ruiz (Sènior), Malak Maisou (Alevi-
na Ajuntament), Laura Expósito (Júnior), 
Nora Rubio (Alevina IR), Loles Santatecla 
(Cadet IR), Míriam Coaldo (Júnior), Paula 
Picazo (jugadora amb més progressió) i 
Lucía Hurtado (millor del club), d’esquer-
ra a dreta en la foto, i a les persones que 
han sigut i són el cor del club: Darío de 

la Cruz, Esther Romero i Ismael Salguero, 
acompanyades per la exjugadora Gloria 
Angulo (en el centre de la foto).
En l’acte van participar  també la regido-
ra d’Esports de Torrent, Susi Ferrer, i el 
president del club, Joaquín Juan.
La UBFT es va crear el 6 de juny de 1994, 
a partir d ‘una fusió dels equips femenins 
procedents del Nou Bàsquet Torrent, 
ACB-86 i Club Baloncesto Torrent (Mon-
tesión) i amb estes persones: Francisco 
Ibáñez, Eduardo Palop, César Gómez, Mª 
José Medina, Daniel Rodrigo, Jesús Plaza, 
Darío de la Cruz i Ismael Salguero.
En la primera temporada hi ha dos equips 
Sènior, dos Júnior i un Cadet i el Sènior A 
es proclama campió de Preferent i ascen-
dix a Segona Divisió Nacional, lloc des del 

qual passaria a Primera Divisió Nacional 
en uns pocs anys, i on es mantindria du-
rant quatre temporades.
El mateix nivell d’afermanent van tindre 
els equips de base, des d’Alevines a Júni-
ors, que han competit al llarg dels anys i 
han aconseguit diferents ascensos de ca-
tegoria.
La UBFT, fidel al seu compromís amb la 
promoció dels bàsquet, va decidir  en 
2012/2013 iniciar un projecte conjunt 
amb el NBT, el seu club germà, i es va as-
sumir la gestió de les escoles municipals 
de bàsquet que, dirigides per Ismael Sal-
guero, creixeren exponencialment i van 
passar de 60 a més de 120 xiquets i xique-
tes.
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6 JULIOL 2019

LA MUIXERANGA LA TORRENTINA HOMENATJA 
MARISA ESTEVE I MIQUEL BERNAT
Dissabte 6 de juliol tingué lloc la V Tro-
bada Torrent de Muixerangues, amb la 
participació com a convidats de la Mui-
xeranga la Marina Baixa, la Muixeranga 
de Guadassuar La Carabassota, la Colla 
Castellera Tirallongues de Manresa i la 
Colleta de Músics d’El Verger.
Un dels actes de la jornada fou l’homenat-
ge que l’entitat li va fer a la seua presiden-
ta, Marisa Esteve, i al seu mestre, Miquel 
Bernat. Es va destacar la seua vàlua, el 
seu incansable treball i dedicació i la fei-
na ben feta que ha permés a la Torrentina 
consolidar un projecte muixeranguer a la 
nostra ciutat. Presidenta i mestre, emo-
cionats, dedicaren unes paraules d’agra-
ïment a tota la gent que s’hi reunia a la 
plaça.
Marisa Esteve (Torrent, 1976) és llicen-
ciada en Ciències de la Informació per la 
Universitat Politècnica de València. Espe-

cialitzada en disseny editorial i publicaci-
ons periòdiques, treballa com a tècnica de 
preimpressió des de fa 23 anys.
És una de les fundadores i primera Presi-
denta de la Muixeranga La Torrentina des 
de juliol de 2015 fins a l’actualitat. Està 
molt vinculada a la Falla Cotxera de Tor-
rent i a la seua vessant més cultural com 
el concurs degà d’Indumentària Valencia-
na Narci García, que en 2019 complia 28 
anys, o amb el teatre i el Cant de l’Estoreta 
de la comissió infantil.
Miquel Bernat (Torrent, 1983) va estudiar 
enginyeria elèctrica i electrònica a l’IES 
La Marxadella i és oficial de la construcció 
especialitzat en serveis integrals.
Esportista incansable, com a corredor 
de fons ha participat en diferents curses 
arreu del territori. Amant de la cultura 
popular valenciana i membre de la Falla 
Cotxera de Torrent, Miquel és un dels 

fundadors de la Muixeranga La Torrenti-
na. Des de gener de 2018 és el seu mestre.

6 JULIOL 2019

DOLORES GARCÍA RUIZ ÉS NOMENADA MELILLENSE DE L’ANY

L’escriptora resident a Torrent Dolores 
García va rebre el títol de Melillense de 
l’Any en el transcurs d’un sopar celebrat a 
l’Hotel Melilla Puerto, dissabte 6 de juliol, 
de mans del president de la ciutat Eduar-
do de Castro i José González Jiménez, 

president de la Federació i coincidint amb 
la celebració del 20é aniversari de la fun-
dació de la Federació de Cases de Melilla i 
el XVIII Encontre de Melillenses del 4 al 
7 de juliol.
Dolores García Ruiz, va nàixer a Melilla 
(Espanya) en 1964, on va passar la seua 
primera infància. Als nou anys es va tras-
lladar a València, on actualment residix, 
concretament a Torrent. Nàixer a Àfrica 
i haver entrat en contacte directe amb di-
ferents cultures i religions (cristiana, jue-
va, musulmana i hindú) ha marcat la seua 
evolució personal i espiritual cap a la cer-
ca d’allò més genuí que té tot ésser humà.
Va cursar estudis de Dret per la UNED, és 

correctora professional d’edició i profes-
sora d’espanyol per a estrangers. Actual-
ment, combina la seua activitat literària 
amb el seu lloc en l’Administració de Jus-
tícia. 
És conferenciant polifacètica, especia-
litzada en Leonardo da Vinci i és autora 
de les novel·les: El secreto de Monna Lisa 
(Roca Editoral, 2004), La cara oculta de Le-
onardo. Las claves de Monna Lisa (2011), El 
secreto de la Monna Lisa (Ediciones B Mè-
xic, 2015),  La reina del azúcar (Ed. Versátil, 
2015)  i La rebelión de Penélope (2016). I de 
l’assaig Cómo escribir una novela inolvida-
ble (2018).

10 JULIOL 2019

EVA ANTONINO VA REBRE EL PREMI IEEE LOT SHAFAI 
MID-CAREER DISTINGUISHED ACHIEVEMENT
La professora i investigadora torrentina 
de l’iTEAM de la Universitat Politècni-
ca de València Eva Antonino va rebre, 
el 10 de juliol, a Atlanta (Estats Units), el 
premi IEEE Lot Shafai Mid-Career Dis-
tinguished Achievement, que atorga la 
major i més prestigiosa associació inter-
nacional d’enginyers, per les seues con-
tribucions en el camp de les telecomuni-
cacions, un guardó d’àmbit mundial que 
es concedix a dones amb una trajectòria 
exemplar a meitat de la seua carrera pro-
fessional (han de ser dones menors de 41 
anys).
El jurat ha distingit  la investigadora de 
l’Institut iTEAM de la UPV i professora de 
la MTS d’Enginyeria de Telecomunicació 

tant per les seues contribucions al disseny 
sistemàtic de sistemes d’antenes per a 
aplicacions pràctiques, com per la promo-
ció de l’accés de les dones a l’enginyeria. 
I és la tercera investigadora, formada en 
l’ETSIT de la UPV, que rep aquest premi.
Actualment, les seues recerques se cen-
tren en el disseny d’antenes d’alt guany 
per a les noves aplicacions dels sistemes 
5G, en un projecte del Ministeri de Cièn-
cia, Innovació i Universitats.
Eva Antonino estava realitzant una es-
tada -en el moment de rebre el guardó- 
en l’Institut Tecnològic de Geòrgia (EUA) 
aprenent sobre nous materials i noves 
tecnologies de fabricació additives aplica-
des al disseny d’antenes, en un dels cen-

tres més capdavanters en esta àrea.
Eva Antonino (València, 1978) va rebre 
els títols d’Enginyera de Telecomunicació 
i de Doctora Enginyera de Telecomunica-
ció als anys 2002 i 2008, respectivament. 
L’any 2005 s’unix al Departament de Co-
municacions de la UPV com a professora 
ajudant i en 2012 es convertix en Profes-
sora Titular d’Universitat a la UPV. Des 
de l’any 2016 és també Subdirectora d’In-
vestigació de l’Institut iTEAM de la UPV.
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12 JULIOL 2019

RECONEIXEMENTS GALA DE L’ESPORT TORRENT 2019

Torrent va guardonar els seus millors es-
portistes de la temporada 2018-2019 en la 
XXXIII edició de la Gala de l’Esport, del 12 
de juliol, a l’Hort de Trénor, per a reconéi-
xer l’esforç i dedicació dels i de les espor-
tistes i clubs torrentins.
A l’acte es va premiar els i les millors es-
portistes de cada categoria, el millor en-
trenador i el millor club esportiu. També 
van ser guardonats el millor esportista de 
la Mini-Olimpíada Escolar, els i les espor-
tistes amb major projecció i esportistes 
destacats de cada club esportiu.
Després del lliurament de tots estos tro-
feus i els esments especials, es va entre-
gar el premi estrela de la gala: el guardó a 
Esportista de l’Any. Raúl Marek va ser el 
guanyador, per la seua trajectòria i èxits 
en el salvament i socorrisme. Va comen-
çar a practicar aquest esport amb sola-
ment 11 anys i en el seu primer campionat 
d’Espanya ja es va penjar un or. Entre els 
seus majors assoliments es troba el títol de 
campió del món a Austràlia l’any passat.
El lliurament del premi ‘Esport sense bar-
reres’ i el premi a ‘Tota una vida’ va emo-
cionar a tots els assistents de l’esdeveni-
ment. El primer el va guanyar Francisco 
Javier Planells Alós, per la seua trajectò-
ria en la pràctica de la modalitat esportiva 

de boccia. I el segon, Cándido Martínez 
Rodríguez, per la seua constant dedicació 
al llarg de la seua trajectòria esportiva en 
el bàsquet a Torrent. Tots dos premis van 
ser entregats pels familiars dels guardo-
nats.
Llistat complet dels premis:
ESPORTISTA DE L’ANY. Raúl Marek Sz-
punar Rosa (Salvament i socorrisme).
ESPORTISTA MASCULÍ AMB MAJOR 
PROJECCIÓ. Pablo López Rodríguez (At-
letisme).
ESPORTISTA FEMENINA AMB MAJOR 
PROJECCIÓ. Martina Llovera Verdet 
(Judo).
ENTRENADOR DE L’ANY. Helio Carrata-
là Bellod (Club Esportiu Herca).
CLUB ESPORTIU AMB MILLOR TRA-
JECTÒRIA. Club Atletisme Torrent.
MILLOR ESPORTISTA MASCULÍ ALEVÍ. 
Ramón Sanz Mateu (Atletisme).
MILLOR ESPORTISTA FEMENINA ALE-
VINA.Claudia Planells Priego (Natació 
sincronitzada).
MILLOR ESPORTISTA MASCULÍ INFAN-
TIL. Álex López Hernández (Atletisme).
MILLOR ESPORTISTA FEMENINA IN-
FANTIL. Rocío Jara Vigo (Atletisme).
MILLOR ESPORTISTA MASCULÍ CADET. 
Hugo Levèque Biosca (Atletisme).

MILLOR ESPORTISTA FEMENINA CA-
DET. Lídia Correjes Gregorio (Judo i Sam-
bo).
MILLOR ESPORTISTA MASCULÍ JUVE-
NIL. Niklas Morales Monteiro (Atletisme).
MILLOR ESPORTISTA FEMENINA JU-
VENIL. Alba Capella Heredia (Sambo).
MILLOR ESPORTISTA DE LA MI-
NI-OLIMPÍADA ESCOLAR. Rubén López 
Hernández  (IES La Marxadella).
ESMENTS ESPECIALS:
Infantil femení Club Atletisme (Subcam-
pió Espanya).
Juvenil Torrent CF (Campió Lliga grup 
7é).
Cadet A Torrent CF (Campió Lliga ascens 
a l’Autonòmic).
Aleví Torrent CF (Campió Lliga grup 
B-7é).
Benjamí Torrent CF (Campió Lliga grup 
B-7é).
Infantil/cadet femení CD Montesión 
(Campió Copa Plata FFCV).
José Fco. Castillejo González (Pesca).
Manuel José Rubio Fernández (Judo).
Fco. Javier Planells Alós (Boccia). Premi 
‘Esport sense barreres’.
Cándido Martínez Rodríguez (Bàsquet). 
Premi ‘Tota una vida’.
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16 JULIOL 2019

EL CATEDRÀTIC TORRENTÍ JOSÉ MARIA PEIRÓ REP EL RECONEIXEMENT 
DE LA SOCIETAT CUBANA DE PSICOLOGIA

El catedràtic de Psicologia Social i de 
les Organitzacions de la Universitat de 
València, el torrentí José Maria Peiró, 
va participar, del 15 al 20 de juliol, en el 
XXXVII Congrés Inter-americà de Psico-

logia, celebrat al Palau de Convencions de 
l’Havana.  
Allí va impartir la seua conferència i va 
fer les seues comunicacions i va ser con-
vidat a participar en el “Conversatorio es-
pecial”, en què els assistents podien plan-
tejar les qüestions que els interessaven 
respecte de l’especialitat del professor, i 
que va donar lloc a reflexions molt ben 
acollides.
Al final d’esta activitat el president de la 
Societat Cubana de Psicologia, Alexis Lo-
renzo Ruiz, li va lliurar a Peiró un reco-
neixement “per la seua labor de pioner 
dedicat a la psicologia laboral i de les orga-
nitzacions a nivell mundial i la seua ajuda 
solidària”. 
També li van lliurar exemplars de dues 
edicions del seu llibre Psicología de la Or-
ganización (dos volums), reeditats a Cuba, 
una publicació que s’estudia des de fa tres 
dècades, el que explica la popularitat de 
Peiró entre els estudiants i professors 
d’aquell país.
Peiró fou nomenat posteriorment (25 
de novembre) doctor Honoris Causa per 
la Universitat de Maastricht (Holanda) 
a proposta de la Facultat de Psicologia i 
Neurociències, i la cerimònia de gradua-
ció se celebraria el 31 de gener de 2020, 
a Sint Janskerk (Maastricht) amb el pro-
fessor Carsten de Dreu (Premi Spinoza, 

2018) en la Lliçó Magistral.
José María Peiró és president de la Xarxa 
Europea de Catedràtics de Psicologia de 
les Organitzacions (ENOP) i va ser presi-
dent de la International Association of 
Applied Psychology, així com de l’Euro-
pean Federation of  Work and Organiza-
tional Psychology. Així mateix, ha dirigit 
múltiples projectes d’investigació finan-
çats per la Comissió Nacional de Ciència 
i Tecnologia d’Espanya, del Programa 
Marc d’Investigació de la Unió Europea i 
del Climate KIC de l’Institut Europeu de 
Tecnologia.
Llicenciat en Filosofia i Lletres (Universi-
tat de València 1975), és doctor en Filoso-
fia i Lletres, i llicenciat en Psicologia (Uni-
versitat Complutense de Madrid, 1976). 
És autor de diverses obres sobre temes 
relacionats amb el treball i les organitza-
cions. Degà de la Facultat de Psicologia de 
la Universitat de València (1993-1999) i 
catedràtic de Psicologia Social i de les Or-
ganitzacions, ha sigut director del Depar-
tament de Psicobiologia i Psicologia Social 
de la Universitat de València (2002-2003), 
director del Departament de Psicologia 
Bàsica, Metodologia, Psicobiologia i Psico-
logia Social de la Universitat de València 
(1986-1993) i director del Departament de 
Psicologia General (1983-1986).

19 JULIOL 2019

VÍCTOR SANTOS, NOMINAT ALS PREMIS EISNER DE CÒMIC 2019

En la 31a edició dels Premis Will Eisner 
Comic Insdustry, celebrada al Salón Indi-
go Ballroom en el Hilton Bayfront de San 
Diego (Estats Units) el 19 de juliol, Víctor 
Santos, l’artista  gràfic de Torrent, esta-
va nominat conjuntament amb altres sis 
espanyols David Aja, Javi Rey, Ken Nii-
mura, Julia Madrigal, Gabriel Hernández 
Walta i Ferran Delgado.
Els premis contenien 31 categories i a ells 
entraven en competició més de 170 obres 
realitzades en el 2018 de més de 50 edito-
rials diferents. El torrentí estava nominat  
en la categoria Best Graphic Album-New 
per Bad Girls (Gallery 13).
Víctor Santos ha escrit i dibuixat una 
gran varietat de còmics publicats a Espa-
nya, Itàlia i França, que inclou Los Reyes 
Elfos, Pulp Heroes, Young Ronins, Black 
Kaiser, Rashomon i Sukeban Turbo.
Santos ha il·lustrat nombrosos còmics als 
Estats Units, el bestseller del New York 
Times Filthy Rich escrit per Brian Azzare-
llo, un dels primers títols de la línia Verti-
go Crime de DC Comics, l’obra de fantasia 
èpica The Mice Templar, escrita per Bryan 
J. L. Glass i Michael Avon Oeming, la sè-

rie creada per James Patterson Witch & 
Wizard –bestseller del New York Times 
també- alhora que diferents títols com 
Furious, Black Market, Godzilla: Kingdom 
of Monsters, Sleepy Hollowo, o Golpe en la 
Pequeña China.
I ha continuat la seua carrera como a 
guionista a Espanya amb altres artistes i 
ha creat les novel·les gràfiques Silhouette, 
Ragnarök o Infinity Outrag, entre d’altres. 
Ha col·laborat amb companyies com ara 
Netflix, Fnac, Porsche, l’empresa de jocs 
Corvus Belli i artistes com el músic Dead-
mau5. 
La seua quadrilogia Polar, publicada per 
Dark Horse, el seu projecte més personal 
fins ara, ha estat adaptada en una pel·lícu-
la original de Netflix, amb Mads Mikkel-
sen i Vanessa Hudgens. Els drets d’altres 
obres han sigut adquirits com és el cas de 
la sèrie The Mice Templar, actualment en 
producció per Gaumont.
Santos ha guanyat sis premis del Salón In-
ternacional del Cómic de Barcelona i tres 
del Salón de Madrid. En 2014 fou nomi-
nat al Premi Harvey pel primer volum de 
Polar, Came from the cold.
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20 JULIOL 2019

CELEBRACIÓ DEL 25 ANIVERSARI DELS HOSPITALARIS DE TORRENT

Dissabte 20 de juliol, als peus de la Torre, 
la filada cristiana dels Hospitalaris celebrà 
el 25 aniversari de la seua fundació, coin-
cidint també amb la seua capitania en les 
Festes de Moros i Cristians 2019.
Hi hagué un sopar i una convivència amb 
l’assistència de 500 festers, representants 
de l’Ajuntament i de la societat torrenti-
na, que es reuniren per a recordar la tra-
jectòria de la filada i presentar un llibre 
commemoratiu.
Prèviament al sopar es va projectar un 
emotiu vídeo on es van poder recordar els 
millors moments d’estos vint-i-cinc anys. 
En ell tots els capitans que han tingut els 
Hospitalaris van contar la seua experièn-

cia i van parlar de la importància de viure 
les festes patronals.
Ana Almerich i Daniel Catalá van rebre 
la Clau de la Torre, distinció que atorguen 
els Hospitalaris a les persones que han as-
sentat el nom del poble i de la nostra festa 
arreu del món, com abans l’havien rebut 
Pepe Pardo (1999) i Alfred Domínguez i 
Juanjo Fernández (2001).
Un dels moments més emotius de la nit 
va ser la intervenció d’un membre de la 
filada en honor a tots els festers que han 
passat per Hospitalaris, especialment, als 
que ens han deixat els últims anys.
A més es va presentar el llibre de Hospita-
laris i tots i totes van gaudir d’un concert 

de marxes cristianes i una festa de cloen-
da, amb cançons originals gravades pels 
mateixos festers, que s’adjuntaven en un 
CD a la revista commemorativa.

25 JULIOL 2019

VICENT BENAVENT (VULKAAN PERCUSSION) GUANYA 
EL PERCUSSIVE ARTS WEB CONTEST 2019
Al Concurs PAWC 2019 (Percussive Arts 
Web Contest), que organitzava Italy Per-
cussion Arts Society i que celebrava la 
quarta edició, el Quartet Vulkaan, del 
qual forma part el torrentí Vicent Bena-
vent, es va imposar al Quartet Síntesis, 
d’EE UU, i al Trio de Percussió d’Itàlia, en 
una decisió del jurat qualificador, integrat 
per figures internacionals de la música.
El grup vencedor va presentar el tema 
“Tak-Nara. 2n Moviment” (N. J. Zivko-
vic) i està integrat per tres músics de 
Tenerife (Marta Rosa Díaz, Víctor Hugo 
Hernández i Antonio Rodríguez) a més 
del torrentí Vicent Benavent, tots quatre 
alumnes del Conservatori Superior de Te-
nerife, on va ingressar el músic torrentí 
en 2105, després de passar pel de Torrent. 
I han comptat amb el suport del seu pro-
fessor Paco Díaz, també percussionista 
i titular de l’Orquestra Simfònica de Te-
nerife (OST).
Passat un primer tràmit d’aconseguir el 
“M’agrada” en les xarxes socials, en una 
segona fase es van enfrontar a un jurat 
professional format per 12 experts en per-

cussió de tot el món. Les normes del certa-
men exigien per a aquesta avaluació gra-
var un vídeo d’entre 30 i 40 minuts sense 
cap tipus de tall. Davant dels Vulkaan 
estaven formacions d’Estats Units, Mè-
xic, Brasil, Itàlia i Hongria. El repertori va 
incloure la “Suite de l’Ocell de Foc” (Stra-
vinsky), “Reflections on Japanese Chil-
dren’s Songs III” (Keiko Abe) i l’esmentada 

“Tak-Nara” (el seu segon moviment).
Finalment van ser proclamats guanya-
dors del concurs el 25 de juliol, guardó 
que donava dret a protagonitzar el con-
cert d’inauguració del XVII Festival Días 
de Percusión Italia, a l’hotel Serena Ma-
jestic de Montesilvano (Pescara / Itàlia), el 
25 de setembre. 
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29 AGOST 2019

JOSÉ ALFONSO ANTONINO VA SER DISTINGIT AMB 
EL SDEMPED DIAGNOSTIC ACHIEVEMENT AWARD
L’investigador de la Universitat Politècni-
ca de València José Alfonso Antonino, de 
Torrent, va ser guardonat amb el presti-
giós SDEMPED Diagnostic Achievement 
Award, a la ciutat francesa de Toulouse, 
un dels reconeixements més importants 
del món en l’àmbit de la recerca sobre 
motors elèctrics.
Antonino, que ha sigut distingit per les 
seues innovacions i contribucions per a 
millorar el diagnòstic precoç de fallades 
en aquest tipus de motors, és el primer 
espanyol que rep aquest prestigiós pre-
mi, que es lliura des de 2011. A més, es 
tracta de l’investigador més jove a acon-
seguir-ho en totes les edicions celebrades 
fins a hui.
El guardonat desenvolupa la seua activi-
tat científica en l’Institut de Tecnologia 
Elèctrica (ITE-UPV) i és docent del Depar-
tament d’Enginyeria Elèctrica de la UPV. 
La seua recerca se centra en l’engegada de 
noves tècniques per a la detecció precoç 
d’avaries i anomalies dels motors elèc-
trics.
L’investigador de l’ITE-UPV va rebre el 

guardó en el marc del 12th Symposium on 
Diagnostics for Electric Machines, Power 
Electronics and Drives (SDEMPED2019), 
la conferència més prestigiosa del món en 
l’àmbit del diagnòstic de fallades en mo-
tors elèctrics, celebrada a França.
A més, durant aquest esdeveniment, José 
Alfonso Antonino va ser distingit també 
amb un dels premis als tres millors ar-
ticles en la matèria, gràcies a un treball 
elaborat conjuntament amb la Korea Uni-
versity de Corea del Sud.
Es dona la circumstància que la seua ger-
mana, Eva Antonino, va rebre en juliol, a 
Atlanta (Estats Units), el premi IEEE Lot 
Shafai Mid-Career Distinguished Achie-
vement, que s’atorga per les seues contri-
bucions en el camp de les telecomunicaci-
ons (vore notícia en este Anuari).
El nostre paisà havia rebut en 2018 un 
guardó de la Fundació Nagamori, de re-
ferència en el sector. En 2014 Antonino 
va rebre el Premi Carta de Poblament de 
Torrent per la seua trajectòria professio-
nal en el camp de l’enginyeria industrial.

12 SETEMBRE 2019

L’ASSOCIACIÓ DE FESTIVALS EUROPEUS ATORGA A 
ARRELS TORRENT EL SEGELL DE QUALITAT

El festival Arrels de Torrent va obtindre 
el Segell Europeu de Qualitat 2019-2020 
atorgat per l’Associació de Festivals Eu-
ropeus. Un reconeixement a projectes 
destacats pel seu compromís amb les arts, 
la participació de la comunitat i amb pro-
jecció internacional. Gràcies a este premi, 
Arrels formarà part de les campanyes de 
promoció internacional, tindrà més visi-

bilitat en les voltes per internet, i podrà 
participar en la Trobada Anual de Festi-
vals que organitza l’associació amb l’ob-
jectiu d’intercanviar idees i descobrir i 
adoptar noves iniciatives que beneficien 
el festival i el seu context.
El Festival Arrels està promogut per la 
Fundació CdM (Centre Internacional per 
a la Música, la Tradició i el Patrimoni de 

la Corona d’Aragó), en què estan implicats 
els integrants de Capella de Ministrers, i 
patrocinat per l’Ajuntament de Torrent. 
La primera edició es va celebrar del 5 al 
9 de febrer de 2018, amb diferents acti-
vitats al Museu Comarcal, Antic Mercat i 
Auditori, i la segona edició tindrà lloc del 
4 al 9 de febrer de 2020.
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14 SETEMBRE 2019

FRANCISCO COLL I AMORES GRUP DE PERCUSSIÓ, 
ENTRE ELS PREMIATS AL BANKIA TALENT MUSICAL
La Federació de Societats Musicals de la 
Comunitat Valenciana (FSMCV), en col-
laboració amb l’Institut Valencià de Cul-
tura (IVC) i el patrocini de Bankia, van 
reconéixer sis projectes d’excel·lència mu-
sical en les cinc categories de la segona 
edició de la gala dels Premis Bankia al Ta-
lent Musical en la Comunitat Valenciana, 
en la gala celebrada al Palau de Congres-
sos de València, el 14 de setembre.
Entre els guardonats estan el compositor 
Francisco Coll (premi al Músic Valencià) 
i Amores Grup de Percussió (premi a la 
Formació Musical Valenciana Professio-
nal), que estan vinculats al Conservatori 
de Torrent.
Francisco Coll va estudiar els ensenya-
ments elementals i professionals de músi-
ca durant els anys 1995-2005 al Conserva-
tori de Torrent. Cursà estudis de trombó 
amb Rafael Polanco i prompte sentí la 
necessitat creativa, motiu que l’impulsà 
a treballar la composició amb Francisco 
Zacarés. Finalitzà els seus estudis en el 
Conservatori de Torrent guanyant el Pre-
mi Vicent Galbis l’any 2005. Continuà els 
seus estudis en els Conservatoris Supe-
riors de València, Madrid i Londres.
En molts llocs, arreu del món, s’ha pogut 
escoltar la seua música: l’Avery Fisher 
Hall del Lincoln Center (Nova York), Cité 
Des Arts (París), Jubille Hall (Aldeburgh), 
St Martin-in-the-Fields (Londres), Walt 
Disney Concert Hall (Los Angeles), Queen 

Elisabeth Hall (Londres), Palau de la Mú-
sica (València), Barbican Hall (Londres), 
Auditori Nacional (Madrid), Het Con-
certgebouw (Amsterdam), Huddersfield 
Contemporary Music Festival (Anglater-
ra), Festival de Aix-en Provence (França), 
Festival de Verbier (Suïssa), Royal Opera 
House Covent Garden, etc.
Amores Grup de Percussió, fundat l’any 
1989, està integrat per Pau Ballester, Àn-
gel García i Jesús Salvador ‘Chapi’, i els dos 
primers pertanyen al claustre de profes-
sors del Conservatori de Torrent. 
En la seua dilatada trajectòria, Amores ha 
representat un paper decisiu en l’evolució 
de la música per a percussió a Espanya, 
comptant amb la col·laboració d’impor-
tants solistes internacionals. A més, la 
seua trajectòria professional sempre ha 
estat unida a la tasca d’investigació, do-
cent i educativa.
Ha actuat en nombroses ciutats espanyo-
les i europees dins dels més importants 
festivals de percussió i música contempo-
rània. Ha realitzat espectacles que fusio-
nen la percussió contemporània i les arts 
escèniques: Fènix (2000); Tinajas (2002); 
Drumcuts (2005); Cosmogonia (2007); At-
zucac (2008); AmoresXX’s, del compositor 
Andrés Valero (2009); l’òpera El mal vi 
(2014), de Paco Zarzoso i J. S. ‘Chapi’, amb 
els quals han estat de gira per tot el terri-
tori estatal. Han sigut guardonats amb el 
Premi de les Arts Escèniques de la Gene-

ralitat Valenciana a la millor música 2001 
per ‘Fènix’ (amb la companyia de dansa de 
Vicente Sáez), el Premi de les Arts Escè-
niques 2003 a la millor composició musi-
cal per a Tinajas (música original de Jesús 
Salvador ‘Chapi’), el Premi de les Arts Es-
cèniques de la Generalitat Valenciana per 
Ubú (producció de Teatres de la Genera-
litat Valenciana) i el premi al millor disc 
de repertori en els primers Premis Carles 
Santos de la Música Valenciana, en 2018.

14 SETEMBRE 2019

JUAN BENAVENT ÉS HOMENATJAT PER LA SEUA 
GESTIÓ EN LA PRESIDÈNCIA DE LA UNIÓ MUSICAL 
DE TORRENT
Juan Benavent va rebre el reconeixement 
de la junta directiva de la Unió Musical de 
Torrent del període 2011-2019, que ell va 
presidir. Se li va fer entrega de la partitu-
ra del pas-doble de títol “Juan Benavent 
Aleixos”, que ha estat composat pel mú-
sic José Ribera Tordera “Penyeta”, des de 
sempre vinculat a la banda i que s’estre-
naria en el Concert de Santa Cecília. 
Juan Benanavent i Aleixos, nascut al bar-
ri del Bon Consell el 6 de maig de 1945, de 
pare consumer i mare modista, va cursar 
estudis en Monte-Sió, tenint de professor 
a don Salvador Pardo, en l’Escola de Ma-
gisteri, en l’Escola de Graduat Social i en 
l’Escola Sindical de Formació Professional 
Sant Vicent Ferrer.
Casat amb Amparo Roig Moreno, pare de 
quatre fills: Mª Carmen, Juanjo, Amparo i 
Pablo, i iaio de 7 nets que el plenen d’ale-
gries i satisfaccions.
La seua trajectòria professional va co-
mençar  en Chocolates La Cebra, va tre-

ballar després en Francisco Martínez 
Sáez, posteriorment en la indústria de la 
fusta Ricardo Benlloch Serrano, en els 
anys 70 en la Caixa Rural de Torrent, on 
va ser director de l’única oficina que tenia 
en aquells anys, i el 1980, junt a 3 socis, va 
crear l’empresa INEMSA.
Home molt vinculat a la vida religiosa, 
política i associativa de Torrent: Entre els 
anys 60 i els 80 va col·laborar en la par-
ròquia del Bon Consell, des del moviment 
de jòvens i, junt a la seua dona, Amparín, 
acompanyant i evangelitzant en el Barri 
Xenillet i l’antic Zorrilla. Des dels anys 80 
i en l’actualitat col·labora en la Parròquia 
Sant Lluís Bertran.
La seua aportació a la vida pública tor-
rentina va ser des del Grup d’Unió Valen-
ciana, sent Regidor en l’Ajuntament de 
Torrent durant huit anys, partit del qual 
també va ser president local fins la seua 
desaparició el 2011.
Quant a la seua participació en la vida 

associativa de Torrent, ha col·laborat en 
diverses associacions des del voluntariat, 
des de ben jove, i la que més li ha marcat 
i ha viscut en intensitat ha sigut, la Unió 
Musical de Torrent, on ha exercit la pre-
sidència des de 2011 fins a 2019. La seua 
màxima satisfacció ha sigut aconseguir 
que la Unió Musical de Torrent siga de-
clarada Entitat de Bé Públic.
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21 SETEMBRE 2019

CELEBRACIÓ DEL CENTENARI DE LES SALESIANES A TORRENT 

Torrent va iniciar la celebració del cen-
tenari de la presència de les Religioses 
Salesianes en la ciutat, amb una missa i 
l’acte d’obertura del programa d’activitats 
que es desenvoluparia al llarg de tot l’any. 
Entre estos actes destaquen la inaugura-
ció del Parc Laura Vicuña, una exposició 
en l’Antic Mercat, la celebració d’agraï-
ment a les Salesianes i la peregrinació als 
llocs de Don Bosco i Mare Mazzarello. 

El 19 de setembre de 1919, quatre Filles de 
Maria Auxiliadora, més conegudes com a 
Salesianes (membres d’una família reli-
giosa fundada a Mornese (Itàlia) el 1872, 
i que s’instal·laren per primera vegada a 
Espanya el 1887, a Barcelona) van iniciar 
la seua tasca evangelitzadora en favor de 
les joves més desfavorides en el barri del 
Poble Nou de Torrent. Ocuparen l’edifici 
de La Dominical, que havia estat constru-
ït per la Parròquia de l’Assumpció de la 
Mare de Déu i on, a més de la catequesi 
dominical, s’impartien classes d’ensenya-
ment primari, i de vesprada, de punt i 
confecció. Més endavant l’oferta s’ampli-
aria amb classes nocturnes per a les joves 
i dones obreres.
Durant la guerra civil es van repartir per 

les cases particulars i en alguns casos, que 
els sorprengué la guerra a Barcelona, van 
ser detingudes i empresonades, i sempre 
van rebre l’ajut de les famílies de Torrent.
En acabar la guerra civil tornaren a l’edifi-
ci però les condicions d’habitabilitat eren 
pèssimes i van haver d’abandonar nova-
ment el convent fins a 1953, en què s’ins-
tal·laren definitivament, prèvia recons-
trucció de part de l’edifici i la construcció 
de noves escoles posteriorment, posant 
en marxa el Col·legi Maria Auxiliadora, 
en el qual generacions de torrentines i 
torrentins han rebut una educació bassa-
da en el sistema preventiu de Don Bosco i 
Mare Mazzarello.
La seua lluita pels drets dels més pobres, 
especialment de les dones, les va portar 
a posar en funcionament, a més de la ja 
esmentada escola, diferents projectes so-
cials que han cristal·litzat en l’actual Fun-
dació Maria Auxiliadora, que atén cada 
any a més de 350 adolescents, joves i do-
nes i compta amb un equip format per 24 
treballadors i 20 voluntaris i voluntàries.
En la fotografia adjunta apareixen les re-
ligioses de la Comunitat  Maria Auxilia-
dora de Torrent: Carmen Catalá Climent, 
Alicia Montenegro Pozo, Encarnación 
Montón Acañiz, Mª Pilar Echechipia 
Goñi, Blanca Polo Miravé (directora de la 
Comunitat), Ángeles Mateo Cebolla i Mª 
Sales Meseguer Fos (també Mª Sales Vida-
gany Furió, absent en la foto).

24 SETEMBRE 2019

EL BIÒLEG OCTAVIO ROMERO SELECCIONAT COM
A INVESTIGADOR DE L’AECC
El biòleg torrentí Octavio Romero Ferraro, 
de l’Institut d’Investigació Biomèdica de 
Bellvitge (IDIBELL) i de l’Institut d’Inves-
tigació Josep Carreras (IJC) va veure se-
leccionat el seu projecte d’investigació “La 
estrategia terapéutica CESAR (Respuesta 
Adaptada al Cortocircuito Epigenético del 
Cáncer)” per l’Associació Espanyola Con-
tra el Càncer (AECC). Es tracta d’un dels 9 
investigadors seleccionats en la convoca-
tòria 2019 (i cinc més suplents). 
EL premi es va fer públic amb motiu del 
Dia Mundial de la Recerca en Càncer 
(WCRD, en les seues sigles en anglés), 
que cada any té lloc el 24 de setembre, i 
que va comptar amb la presidència de la 
Reina. Octavio Romero va ser reconegut 
anteriorment amb el Premi d’Investigació 
de la RTICC 2014 (Xarxa Temàtica de Re-
cerca Cooperativa en Càncer), que ator-
ga l’Institut de Salut Carlos III (Ministeri 
d’Economia i Competitivitat) pel treball 
titulat “Investigación del gen MAX en 
cáncer de pulmón microcítico, alteraci-
ones de los programas de diferenciación 

celular controlados por BACF y MIC”. La 
recerca guardonada formava part dels 
treballs que du a terme el Grup de Gens 
i Càncer del BECBC-IDIBELL, sobre càn-
cer del pulmó i alteracions genètiques del 
càncer. L’any 2012 havia rebut el Premi 
Nacional de Recerca en Oncologia de la 
Xarxa Temàtica de Recerca Cooperativa 
en Càncer (RTICC).
Octavio Romero va fer la seua formació 
de postgrau en el CNIO durant 2006-
2010. El projecte de doctorat el va centrar 
a descobrir noves alteracions genètiques 
en el càncer de pulmó.  Va participar en 
el Programa d’Epigenètica i Biologia del 
Càncer a l’IDIBELL de  2011 a 2014, amb 
importants avanços, com el que va meréi-
xer l’esmentat Premi Nacional de Recerca 
en Oncologia de la Xarxa Temàtica de Re-
cerca Cooperativa en Càncer (RTICC).
Va continuar els seus estudis sobre el 
càncer de pulmó entre 2017 i 2019, como 
a investigdor dels projectes Juan de la 
Cierva, i seguix actualment la seua tasca 
com a investigador de l’AECC.
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25 SETEMBRE 2019

BNI GLOBAL TORRENT DISTINGIX EBIR I·LLUMINACIÓ
COM A MILLOR EMPRESA DE 2019

El premi del Grup BNI Global de Millor 
Empresa de l’Any 2019 va recaure en Ebir 
Bathroom Lighting, que suma 25 anys 
elaborant productes y servicis en la il·lu-
minació de bany. La distinció es concedix 
atenent diversos criteris, entre els quals 
destaca la trajectòria empresarial, la in-
versió i estratègia de RSE i el compromís 
de creixement conjunt amb els proveï-
dors.
A l’acte de lliurament del premi, que es va 
celebrar el 25 de setembre, estaven pre-
sents Jordi del Campo i Helena Ortiz (Ebir 
Bathroom Lighting), els 35 membres del 
grup BNI Global Torrent, altres empreses 
convidades de diferents sectors i mitjants 
de comunicació locals així com represen-
tants de l’Ajuntament.
El Grup BNI Global està format en l’actu-
alitat per 37 empresaris de diferents sec-
tors i ha generat en el 2018, més de 3.500 
referències amb un valor de facturació 

total per als membres del grup de més de 
12 milions d’euros des de la seua funda-
ció l’any 2013. En la actualitat volen aug-
mentar el numero de professionals que el 
conformen.
BNI (Business Networking Internatio-
nal) és una organització estructurada a 
través de grups locals d’empresaris que 
desenvolupen el seu negoci mitjançant el 
networking professional. Aquest mètode 
es basa en les referències (recomanaci-
ons) de negoci que es creuen els membres 
en les reunions setmanals, atenent les ne-
cessitats comercials i capacitat de les em-
preses de cada grup i a l’estreta xarxa que 
existix entre els grups.
Al mateix temps se està creant en Tor-
rent, el Nou Grup BNI Business amb una 
previsió de més de 50 professionals i espe-
cialistes els quals podrien facturar més de 
4 milions d’euros anualment. El director 
de este grup és el torrentí Marcos Gozal-

vo Forment. El propòsit d’estos grups de 
professionals és el d’ajudar-se a fer negoci 
i créixer personal i profesionalment, mit-
jançant la confiança entre els membres. 
Les comissions no están permitides.  

27 SETEMBRE 2019

MARCOS VILLALOBOS, PREMI PROFESSIONAL 
AUTONÒMIC DE MÚSICA

Els dies 25, 26 i 27 de setembre, en el Con-
servatori Professional de Música de Cu-
llera, es realitzaren les proves per a l’ob-
tenció del premi professional de música 
en la seua fase autonòmica. A esta convo-
catòria podien presentar-se els alumnes 
que prèviament havien obtingut, en les 
diferents especialitats i modalitats, el pre-
mi professional en la fase de centre.
Finalitzades les proves, Marcos Villalobos 
Ortiz resultà guardonat amb un dels tres 
premis concedits a alumnes de la família 
instrumental de vent fusta, estudis que 
ha cursat al Conservatori de Torrent i on 
ha tingut de tutor i professor de flauta a 
Miguel Llopis.
Segons va manifestar en una entrevista 
per a la revista Enharmonia, del Conser-
vatori de Torrent, “han sigut els sis mi-
llors anys de la meua vida, per tota la gent 

que he conegut, per tots els professors 
que m’han ajudat i m’han espremut al 
màxim amb la intenció de poder treure de 
mi tot el que tinc de bo i millorar-ho. He 
de fer un agraïment especial a Miguel Llo-
pis, perquè m’ha ajudat molt i ha canviat 
el sentit de la meua vida. Jo no volia dedi-
car-me a la música fins que ell em va fer 
canviar d’opinió. També a Raül Carrión, 
perquè m’ha ajudat molt en les qüestions 
de l’anàlisi, i a la resta del professorat que 
he tingut. I no vull oblidar-me de mostrar 
el meu agraïment a la direcció del Conser-
vatori”.
Marcos Villalobos cursa els ensenya-
ments superiors al Conservatori Superior 
de Música Joaquín Rodrigo de València, 
on estudia flauta amb María Dolores 
Tomás.



PREMIS I RECONEIXEMENTS

37

28 SETEMBRE 2019

RECONEIXEMENTS NIT D’ALBADES 2019
Diferents entitats de la ciutat pertanyents 
al col·lectiu Festes Alernatives de Torrent, 
com ara El Grup de Dolçaines El Rossejat i 
Casino Torrent, organitzaren el XV Cicle 
al Voltant de la Dolçaina, amb un progra-
ma d’activitats entre les quals hi havia la 
tradicional Nit d’Albades, amb l’homenat-
ge a persones i entitats que s’han signifi-
cat per la seua aportació social i cultural.
Els homenatges 2019 van ser per a:
Treballadores del Museu Comarcal de 
l’Horta Sud Clara Pérez, Marta Bonafont, 
Elena Díaz, Elena Chilet i Ana M. Ortiz. 
Per l’estima a la seua feina i la proximitat 
i compromís amb les entitats ciutadanes.
Lydia Ramos. Esportista paralímpica. En 
reconeixement a la seua seguretat i es-
perit de superació personal.
Teresa Andrés. Per la seua generositat, 
dedicació i constància en l’impuls d’activi-
tats al Centre Social Autogestionat (CSA) 
La Llavor.
Col·lectiu Soterranya. Per la seua tasca en 
favor del medi ambient i la promoció del 
temps lliure al barri del Xenillet.
Comissió 14 d’Abril. Pel seu treball al vol-
tant de la recuperació de la memòria his-
tòrica i el reconeixement i reparació a les 

víctimes. I a Toni Carretero, incansable 
investigador en este àmbit, que va morir 
en març.
Van ser els cantadors Josep Aparici “Apa” 
i Trini Carballo i Josemi Sánchez, el ver-
sador.

2 OCTUBRE 2019

AMPARO CRUZ, ALCALDESSA MAJOR 2019

La celebració del Dia Internacional de les 
Persones Majors va portar Amparo Cruz 
Úbeda a ser nomenada Alcaldessa Major 
i va rebre de l’alcalde Jesús Ros la vara de 
comandament, en un acte a l’Ajuntament 

en què estigueren presents autoritats i 
persones del centres de majors Sant En-
ric, Mare de Déu de l’Olivar i Bellido, enti-
tats que l’havien proposada.
Es tracta d’un acte simbòlic pel qual 
l’Ajuntament homenatja les persones ma-
jors i reconeix el seu paper en la societat 
alhora que incentiva la seua visibilitat.
Amparo Cruz (València, 1955) fou la ma-
jor dels tres fills de Pedro i Amparo, un 
matrimoni resident al popular barri de 
Marxalenes, on romandria fins al 5 anys, 
en què traslladarien el domicili a Alaquàs. 
Allí va assistir al Col·legi Mare de Déu 
dels Dolors fins que la família emigra a 
Alemanya per un any.
Es casa, en 1975, amb un jove, que seria el 
pare de dos fills en comú, i amb qui emi-
graria a França un any després, en prin-
cipi per un període de tres mesos que es 
convertiren en 35 anys. Els 19 anys de 

matrimoni van ser molt durs perquè va 
viure una situació de maltractament físic 
i psicològic, que ella no va saber gestionar 
-com li passa a tantes dones sobretot d’ei-
xa època- i que acaba produint la seua se-
paració, no sense abans esgotar una sego-
na oportunitat que li dona Amparo al seu 
marit, de qui es divorcia a França el 1993.
Es va instal·lar a Carvallon i va conéixer el 
1998 José, un murcià també emigrant i di-
vorciat com ella, amb qui torna a Alaquàs. 
Al poc de temps es traslladen a Torrent i 
tant José com Amparo troben en el Cen-
tre d’Atenció als Majors -i després en els 
altres centres de Torrent-, la possibilitat 
de conviure amb altres majors i participar 
en activitats variades que donen un nou 
sentit a la seua vida, i deixen enrere tants 
anys de treball i de viure, en determina-
des èpoques, circumstàncies molt dures.
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4 OCTUBRE 2019

TORRENT HOMENATJA LA POLICIA LOCAL

Els màxims representants de la societat 
civil de la ciutat es van reunir al jardí de 
l’Hort de Trénor, amb les primeres autori-
tats municipals, l’alcalde Jesús Ros entre 
elles, per a acompanyar els agents locals 
de la Policia en un dia en què es reconeix 
la gran responsabilitat que assumixen 
com a guardians de la seguretat del mu-
nicipi.
En l’acte es va homenatjar els policies lo-
cals jubilats enguany, els quals van rebre 
un diploma en reconeixement a la seua 
trajectòria. A continuació es va entregar 
la Medalla Marró amb distintiu Blau als 
22 membres de la Policia Local de Torrent 
amb trenta anys de servici en actiu, en 
agraïment al seu constant esforç i dedica-
ció en el compliment dels deures del seu 
càrrec: Eduardo Martínez Asensi, Juan 

A. Riquelme Botifora, Venancio Aviñó 
Campos, Teresa Fluixá Lleti, José Miguel 
Andreu Viñe, Fernando García Pascual, 
Vicente Martínez Juan, Cayetano López 
Urrea, José Vicente Anadón Soler, José 
Martínez Ponce, José Manuel Martínez 
Ortí, Manuel Cuesta Camacho, Vicen-
te Mandingorra Vila, Antonio Gutiér-
rez Álvarez, Marcelino Castro Valiente, 
Francisco Gordón Grueso, Jaime Fuertes 
García, Javier Bernardo Cano, Justo Tor-
recillas Salinas, José Luis Real Guillot, 
Julián Marín Fernández i Juan Luis Vá-
zquez Campos.
Finalment, van ser condecorats amb la 
medalla Blava amb distintiu Blanc l’oficial 
José Martínez Ponce, per haver contribu-
ït de forma decisiva al fet que Torrent for-
me part dels 10 municipis de grans ciutats 

on més s’han reduït els sinistres de trànsit 
així com per la seua implicació decisiva en 
la implantació del sistema de Gestió Inte-
gral Policial.
D’altra banda, l’agent Javier Bernardo 
Cano va ser també condecorat pel seu tre-
ball des de maig de 1989, any en què li va 
ser assignada la responsabilitat de la ges-
tió de les transmissions i comunicacions 
del cos, en la qual ha anat evolucionant 
i solucionant els problemes sorgits de 
manera humana, col·laborativa, proacti-
va, pacífica i eficaç. A més s’ha tingut en 
compte el seu decidit compromís a conti-
nuar treballant en l’evolució tècnica dels 
mitjans assignats i la seua dedicació, es-
forç, tenacitat i convenciment en el man-
teniment i conservació dels mitjans mate-
rials dels quals es disposa.

4 OCTUBRE 2019

MARCOS GARCÍA, DE LA FALLA CARRER 
BENEMÈRITA G.C., PRESIDENT DE L’ANY
Marcos García, de la Falla Carrer Bene-
mèrita G.C., va ser elegit divendres 4 d’oc-
tubre, president de l’any 2019-2010 en la 
votació de totes les falles torrentines, en 
el transcurs del tradicional sopar de pre-
sidents, i agafa la responsabilitat de coor-
dinar totes les activitats del dens progra-
ma faller entre els responsables de cada 
associació, tasca que fins eixe moment ha 
tingut Mario Atienza.
Nascut a Torrent pel març de 1979, de 
pare torrentí i mare cordovesa, es va criar 
en el barri de Poble Nou. Des de fa més 
20 anys es dedica al muntatge de bastides 
i estructures en una empresa valenciana 
amb més de 50 anys en el sector i en la 

qual treballa com a coordinador cap de 
muntatges i tècnic.
Malgrat la seua admiració per les falles i 
les seues ganes de formar part d’elles, per 
motiu del seu treball i la falta de temps no 
va ser fins a 2011, amb el naixement del 
seu fill Marcos, que va decidir fer el pas i 
formar part ja en 2013 de la Falla Carrer 
Benemèrita Guàrdia Civil, que ja coneixia 
des de sempre i en la qual ha tingut i té 
molts amics.
Allí, després d’uns anys sent faller, va de-
cidir donar un pas endavant i formar part 
d’eixe gran grup, que lluita perquè les fa-
lles milloren cada dia.
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15 OCTUBRE 2019

EL PSICÒLEG FELIPE HURTADO, EN EL CONGRÉS 
MUNDIAL DE L’ASSOCIACIÓ PER A LA SALUT SEXUAL
El psicòleg de Torrent Felipe Hurtado par-
ticipà, els dies 12, 13, 14 i 15 d’octubre, al 
Centre Internacional d’Exposicions i Con-
vencions de Ciutat de Mèxic, en el XXIV 
Congrés de l’Associació Mundial per a la 
Salut Sexual (WAS), organisme que cele-
bra els 40 anys de la seua fundació.
El torrentí va participar en tres simposis 
i va donar tres ponències: una sobre el 
tractament en homes amb trastorn del 
desig sexual hipoactiu, altra sobre violèn-
cies estructurals cap a les dones, i la terce-
ra sobre sexualitat i transexualitat.
Al congrés hi hagué més de 1500 par-
ticipants de 70 països diferents, entre 
sexòlegs, metges, investigadors, educa-
dors, activistes de drets humans i repre-
sentants d’importants organitzacions in-
ternacionals com ara UNFPA, UNESCO, 

OMS, IPPF, així com representants de les 
principals organitzacions de sexologia i 
salut sexual. Algunes xifres ens indiquen 
la importància d’esta convocatòria, com 
ara els 61 simposis, les 139 presentacions 
orals o les 233 comunicacions breus que 
hi hagué.
Hurtado pertany a diverses societats ci-
entífiques: en l’actualitat és membre del 
Comité Assessor de l’Associació Mundial 
per a la Salut Sexual (WAS), secretari Ge-
neral de la Federació Llatinoamericana 
de Sexologia i Educació Sexual (FLASSES), 
vocal de la Junta Directiva de la Federa-
ció Espanyola de Societats de Sexologia 
(FESS), Acadèmic Permanent de l’Acadè-
mia Espanyola de Sexologia i Medicina Se-
xual, i president de l’Associació Espanyola 
d’Especialistes en Sexologia (AES).

Posteriorment, els dies 25 i 26 d’octubre, 
es van celebrar les IX Jornades Univer-
sitàries Internacionals de Sexologia de 
la UNED, en les quals Felipe Hurtado va 
donar una conferència amb el títol “Pro-
tocolo de actuación sanitaria ante la mu-
tilación genital femenina”.

18 OCTUBRE 2019

ALBERTO MIQUEL GUANYA EL PREMI D’INTERPRETACIÓ 
MUSICAL VICENT GALBIS

La XIX edició del Premi d’Interpretació 
Musical Vicent Galbis va tindre com a 
guanyador a Alberto Miquel Silla (trom-
bó baix), que va presentar Konzert núm. 
1 d’A. Lebedjew i New Orleans d’E. Bozza. 
El segon i tercer premi van ser per a Adrià 
Rescalvo (contrabaix) i Berta Belinchón 
(oboé), respectivament.
L’audició per a decidir els guardonats tin-
gué lloc el 18 d’octubre a la sala d’actes 
del Conservatori Professional de Música 
de Torrent, amb l’actuació a més dels tres 
primers premis ja esmentats, de: Marcos 
Villalobos (flauta travessera), Pau Andreu 
(violí), Fernando Piqueras (cant), Fran-
cisco José Silla (bombardí), Pablo Ber-
mell (trompa), Clara Pérez (piano) i Javier 

Moya (trompeta)
La deliberació del tribunal, integrat per 
Fani Banch, Patricia Llorens, Patricia 
Pérez, Ricardo Soldado i Eduardo Ven-
tura, a més d’una representant de l’Ajun-
tament de Torrent, resultà especialment 
complicada, perquè hi havia un gran ni-
vell en les interpretacions.
El Premi d’Interpretació Musical Vi-
cent Galbis és un concurs organitzat pel 
Conservatori de Torrent i patrocinat per 
l’Ajuntament, que se celebra cada any per 
a commemorar la figura i el legat pedagò-
gic-musical de Vicent Galbis, fundador 
d’este Conservatori i professor de llen-
guatge musical des de la seua creació fins 
a la seua jubilació, l’any 2000.

19 OCTUBRE 2019

MARÍA GIMÉNEZ GUANYA EL PREMI JORDI VALOR 
DE LA TAULA DE FILOLOGIA VALENCIANA
En l’XI Jornada sobre el Valencià, convo-
cada per la Taula de Filologia Valenciana, 
i dedicada a la pedagogia (llengua i litera-
tura), l’ús social i la normativa, que es va 
celebrar al Castell d’Alaquàs el 19 d’octu-
bre, Maria Giménez Serrano va guanyar 
el premi Jordi Valor, patrocinat per Caixa 
Popular, amb la comunicació titulada “Les 
preposicions per i per a en Fabra”.
L’autora va contrastar el bon ús que fem 
els valencians de les preposicions per i 
per a, d’acord amb el valor comunicatiu 
de cada una, amb l’aproximació errònia 
de Fabra, la qual ha donat com a resultat 
una norma incoherent i inaplicable per 

als valencians (i també per als balears i 
per als catalans).
L’altre premi de la jornada, el Joaquim 
García Girona, patrocinat per l’Acadèmia 
Valenciana de la Llengua, el va guanyar 
Jordi Cassany Bates, amb el treball “Quins 
valors té el valencià a més de l’identitari i 
el sentimental?”
Maria Giménez va estudiar al col·legi Ma-
ria Auxiliadora i el Batxillerat el va fer 
en Montesión. És graduada en Filologia 
Catalana per la Universitat de València 
i actualment està estudiant el màster en 
formació del professorat d’Educació Se-
cundària, Batxillerat, Formació Professi-

onal i Ensenyament d’Idiomes en la Uni-
versitat Catòlica de València. 
Ha sigut fallera major en l’any 2018 de la 
falla Saragossa- Parc Central i ha format 
part de la Cort d’honor de la Fallera Major 
de Torrent de l’any 2019. A més, també 
pertany a la Germandat del Sant Sopar i 
Cavallers del Sant Calze.
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19 OCTUBRE 2019

CELEBRACIÓ DEL 95 ANIVERSARI DE BIG-MAT ALDINO
BigMat Aldino, l’empresa torrentina de 
materials de construcció, commemorava 
a Torrent el seu 95é aniversari dins del 
programa d’actes del Dia de la Família, 
amb activitats per als menuts, una visita 
guiada per les instal·lacions, l’acte de lliu-
rament de reconeixements als treballa-
dors i una festa amb barbacoa.
En la jornada es van atorgar als empleats 
dotze Bigmat Aldino de bronze, per a re-
conéixer el seu treball al llarg dels seus 10 
anys en l’empresa: Alberto Mas Rambla, 
José Manuel Martí Alepuz, Beatriz Ber-
mejo Hernández, Ramón Martí Puig, Da-
niel Valero Ruipérez, Pilar Just Lis, Luis 
Manuel Mariblanca Belinchón, Vicente 

Costa Taberner, Raúl Martínez Bayo i 
Amparo Bermell Ortí.
I també es lliuraren dos Bigmat Aldino 
d’or, per a Aldino Fernández Roig, com a 
integrant de la tercera generació i els més 
de 50 anys en l’empresa i 30 com a màxim 
responsable; i l’altre, per a Enrique Espe-
leta Peris, que en els seus 30 anys de tra-
jectòria ha demostrat una gran dedicació, 
esforç i responsabilitat.
Tomás Fenoll Cascales, actual director 
general i administrador, va tindre una 
intervenció en l’acte en què va destacar 
l’enorme implicació i professionalitat que 
tota la plantilla demostra dia a dia, crei-
xent junts com a persones, millorant les 

capacitats i amb l’exigència de la millora 
contínua com a objectiu principal.

24 OCTUBRE 2019

RECONEIXEMENT I HOMENATGE DEL COL·LEGI OFICIAL DE PSICOLOGIA 
A JOSÉ BLASCO, INSPECTOR D’EDUCACIÓ

El 8 d’octubre es va jubilar Pepe Blasco, 
després d’ una llarga etapa de 44 anys, 8 
mesos i 8 dies com a servidor públic en el 
món de l’Educació, en el qual ha realitzat 
funcions de mestre i director de centre 

educatiu (CEIP Sant Joan Baptista de Tor-
rent) i inspector d’educació i en els últims 
4 anys com a inspector general.
Per això i com a reconeixement tant a la 
seua gran trajectòria professional, com al 
suport que sempre els ha donat als psi-
còlegs educatius, el 24 d’octubre, i en el 
transcurs de la XIII Jornada Psicologia, 
Educació i Municipi, que es va celebrar a 
Burjassot, i en la qual participava com a 
ponent, li feren un merescut homenatge.
Blasco, que és mestre de Primària i llicen-
ciat en Filosofia i Ciències de l’Educació, 
va ingressar en el cos de Mestres l’1 de fe-
brer de 1975, amb destinacions a Alaquàs, 
Viladecans i Torrent, localitat esta última 
on romandria fins a 2002 en què entrà a 
formar part dels cos d’inspectors d’educa-
ció. Posteriorment, en 2015, va ocupar el 

càrrec d’inspector general fins a la seua 
jubilació.
A Torrent, on va vindre el curs 1977-78, 
va exercir de mestre 25 anys al CEIP Sant 
Joan Baptista, on va tindre la responsa-
bilitat de cap d’estudis durant sis cursos, 
director (7 cursos) i secretari (2 cursos).
En la seua trajectòria professional ha ocu-
pat diferents càrrecs de l’àmbit educatiu 
més enllà dels propis del centre escolar, 
com ara Fòrum Europeu d’Administra-
dors de l’Educació, organitzador de con-
gressos i jornades i en el cos d’inspectors.
I ha cursat i impartit innombrables cur-
sos formatius a més d’haver explicat les 
seues idees en diferents publicacions de 
caràcter educatiu, que es poden prendre 
com a referència de la seua gran vocació 
per l’escola.

25 OCTUBRE 2019

TORRENT REP EL DISTINTIU QUATRE FLORS D’HONOR A LA GALA VILES 
EN FLOR
L’ Hort de Trénor de Torrent va ser l’es-
cenari de la gala Viles en Flor Comunitat 
Valenciana, un programa anual que reco-
neix en forma de guardons, anomenats 
Flors d’Honor, la trajectòria i les accions 
dutes a terme pels municipis en la millora 
i potenciació dels espais verds urbans, la 
seua gestió sostenible, l’educació ambien-

tal i la conscienciació ciutadana en la cura 
de l’entorn. Torrent va recollir, per segon 
any consecutiu, quatre flors -d’un màxim 
de cinc- el que el situa com un dels muni-
cipis més valorats.
Els representants de cadascun dels 30 
municipis es van donar cita en este lloc 
de referència que és l’Hort de Trénor de 

Torrent, que va ser triat per ser un espai 
d’una gran biodiversitat i en un enclava-
ment únic i inigualable.
A més de Torrent, Alaquàs, Picanya i 
Gandia també van rebre 4 Flores d’Honor, 
reconeixent l’esforç per fomentar i poten-
ciar les seues zones verdes i per la bona 
gestió sostenible.
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26 OCTUBRE 2019

LA PARRÒQUIA DE LA SAGRADA FAMÍLIA CELEBRA ELS 50 ANYS
Des del 25 de setembre de 2018, data 
exacta en què la parròquia de la Sagrada 
Família complia el 50 aniversari, es van 
anar celebrant durant l’any una sèrie 
d’actes en commemoració de l’efemèride.
El 4 de novembre l’arquebisbe de Valèn-
cia, Antonio Cañizares, va presidir la mis-
sa que en acció de gràcies va reunir tots 
els grups parroquials i feligresos i es van 
inaugurar les pintures de la corona mistè-
rica, una obra de gran valor artístic.
El 29 de setembre de 2019 hi hagué una 
missa de caràcter extraordinari que, amb 
els actes culturals del 19 d’octubre (un 
concert de la Coral Polifònica de la Unió 
Musical de Torrent) i 26 d’octubre (IV Cer-
tamen de Marxes Processionals a la par-

ròquia, amb organització de la Germandat 
de Jesús el Natzaré) van servir de cloenda 
de les celebracions del 50 aniversari.
La parròquia es va crear en 1968 en el cen-
tre del barri de la Sagrada Família, cons-
truït per la Caixa d’Estalvis de Torrent, 
amb un temple que donava -i dona- a la 
plaça Tomás Miquel. I va ser el seu primer 
rector Juan Navarro Laviña, que prengué 
possessió el 29 de setembre de 1969. Per 
ella han passat després els rectors: José 
Emilio Ferrando Navarro, Rafael Reig Al-
miñana (DEP), Juan Mateo, Pedro Puche 
Palao i l’actual Pablo Aranda. Tots ells han 
rebut l’ajuda del pare dominic Gerardo 
(DEP), que va ser homenatjat en març.

27 OCTUBRE 2019

MANUEL TOMÁS LUDEÑA VA SER DISTINGIT AMB EL PREMI ORPHEO 
ESPECIAL DE LA MÚSICA DEL CAMP DE MORVEDRE

La V Gala de la Música del Camp de Mor-
vedre, celebrada a l’Auditori Joaquín 
Rodrigo, de Sagunt, va acollir el destacat 
esdeveniment del lliurament del Premi 
Orpheo, enquadrat dins de la Campanya 
d’Activitats Comarcals de la FSMCV, cre-
at per augmentar els llaços d’unió entre 
les bandes i servir d’homenatge conjunt a 
tota la seua activitat musical.
L’any 2019 el guardó especial ha sigut per 
a Manuel Tomás Ludeña, en reconeixe-
ment a una trajectòria docent i professio-
nal que l’ha convertit en un referent dins 
del món musical i educatiu valencià. Va 
ser elegit per la Junta Comarcal de les 12 
societats musicals federades del Camp de 
Morvedre que pertanyen a la FSM-CV
El guardonat és titulat superior de músi-
ca en l’especialitat d’oboé. Desenvolupa 
la seua activitat professional en diversos 

camps, tots ells relacionats amb la gestió 
educativa, la pedagogia i la cultura musi-
cal tant en l’àmbit públic com en el privat.
Ha treballat en els conservatoris de Gi-
jón, Segòvia, Torrent i la Unió Musical de 
Llíria. També va ser director del Conser-
vatori Professional de Música de Torrent 
entre 2001 i 2012. Ha ocupat diferents 
càrrecs en l’administració pública valen-
ciana: subdirector General de Qualitat 
Educativa de la Conselleria d’Educació, 
director General de CulturArts Genera-
litat, secretari Autonòmic d’Educació i 
Formació de la Conselleria d’Educació, 
Formació, Cultura i Esport de la Generali-
tat Valenciana. Actualment es director de 
l’ESMAR (Escola Superior de Música d’Alt 
Rendiment), tasca que compagina amb la 
de professor d’oboé al CPMT.

30 OCTUBRE 2019

L’ONG SOLIDARITAT VALENCIANA REP EL PREMI “GEGANT” D’INAUCO-UPV
L’ONG torrentina Solidaritat Valenciana, 
que presidix Gonzalo Lázaro Martín, va 
ser guardonada per l’Institut INAUCO 
(Institut Intercultural per a l’Ensenya-
ment i la Cultura), amb seu a la Universi-
tat Politècnica de València (UPV), amb el 
premi Gegant de l’Esperit, que cada any 
atorga a una persona o institució d’espe-
cial rellevància social. La nostra veïna 
Isabel Fernández, membre d’esta ONG, 
va recollir el reconeixement dimecres, 30 
d’octubre, de mans d’Antonio Colomer Vi-
adel, president de l’Institut INAUCO.
L’ONG per al desenvolupament Solidaritat 
Valenciana, va nàixer a Torrent el dia 2 
de febrer de 1998. Des d’aleshores ve de-
senvolupant accions tant en el camp de 
la sensibilització social, en el benestar i la 

defensa de la igualtat de les persones més 
desfavorides en diferents llocs de Perú en 
col·laboració amb Cáritas Requena (Perú), 
que executen els projectes.
Realitzen accions en l’Amazònia Peruana, 
en totes les zones rurals de la província de 
Requena-Perú, inclosa la pròpia Requena, 
amb un total de 49.477 km2 de selva i una 
població de 58.511 habitants, la majoria 

mestissos i uns pocs indígenes.
Aquestes poblacions es caracteritzen per 
la distància entre elles, la pobresa de les 
seues terres, la falta d’aigua potable i les 
dificultats per desplaçar-se per a rebre 
atenció mèdica ja que no hi ha carreteres 
i els desplaçaments sols es poden fer a tra-
vés dels rius.
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16 NOVEMBRE 2019

LA FALLA CRONISTA VICENT BEGUER CELEBRA EL XXV ANIVERSARI
La falla Cronista Vicent Beguer va cele-
brar el seu 25é aniversari dissabte 16 de 
novembre, amb una gala en la sala cívica 
de l’Antic Mercat, en la qual es va fer un 
recorregut per la història de la comissió i 
els premis que ha obtingut durant aquest 

quart de segle.
A més, els representants de la falla des 
dels seus inicis van pujar a l’escenari per a 
rebre una insígnia commemorativa.
En l’acte, molt emotiu sobretot per als 
membres de la comissió més antics, va 

comptar amb l’assistència de fallers i fa-
lleres, representants de la corporació 
municipal i, sobretot, d’associacions que 
durant estos anys han rebut la col·labora-
ció de la falla Cronista, gràcies a totes les 
accions socials que han realitzat.

9 NOVEMBRE 2019

L’ACADÈMIA INTERNACIONAL DE CIÈNCIES, TECNOLOGIA, EDUCACIÓ I 
HUMANITATS DE VALÈNCIA NOMENA ACADÈMICS D’HONOR A 
CHELO MARTÍNEZ I A JOSÉ PLAZA

Dissabte 9 de novembre, a la Bibliote-
ca Valenciana Sant Miquel dels Reis, hi 
hagué l’acte organitzat per l’Acadèmia 
Internacional de Ciències, Tecnologia, 
Educació i Humanitats de la ciutat de Va-
lència, que va celebrar la cerimònia anual 
d’acadèmics i entrega de reconeixements 
III mil·lenni, amb la investidura de Chelo 
Martínez i dos distincions per a la Unió 
Musical de Torrent: nomenament com a 
acadèmic d’honor al seu president, José 
Plaza Delgado, i reconeixement III mil-

lenni a l’entitat per la seua alta contribu-
ció al Patrimoni Cultural Immaterial en la 
Comunitat Valenciana. En ambdós casos 
davant la presència de Pasqual Torrent, 
membre torrentí d’esta entitat.
M. Consuelo Martínez Martínez (Tor-
rent, 1958) és llicenciada en Ciències de 
l’Activitat Física i l’Esport, doctora per la 
Universitat de València i professora de la 
Facultat de Ciències de l’Activitat Física i 
l’Esport des de la seua fundació en 1987, 
on impartix l’assignatura de Gimnàstica.
Des de primerenca edat va ser practi-
cant de judo a l’Escola Esportiva Herca. 
Va cursar els seus estudis en l’INEF de la 
Universitat Politècnica de Madrid, des de 
1977 a 1982. Va crear dos clubs de Gim-
nàstica Rítmica, el Chemar de Manises 
(actual club Manises) i el Torrent, tots dos 
en actiu en l’actualitat. Professora de la 
Federació Valenciana de Gimnàstica en 
els cursos de tècnics esportius i jutgessa 
internacional de Gimnàstica Rítmica i de 
Gimnàstica Estètica de Grup.
Ha promogut la Gimnàstica General o 
Gimnàstica per a Tots organitzant esde-
veniments gimnàstics denominats Gim-
naestradas, a nivell nacional i interna-
cional, arribant a ser la responsable del 
Comitè Tècnic de la disciplina Gimnàstica 
General en la Real Federació Espanyola 
de Gimnàstica.
Recentment ha sigut directora del Cen-
tre d’Estudis Olímpics de la Universitat 
de València i ha organitzat la I Jornada 
sobre Olimpisme a València a l’abril de 
2019. És diplomada per l’Acadèmia Olím-

pica Internacional d’Olímpia (Grècia) i ha 
impartit diferents conferències al voltant 
de l’Olimpisme. Actualment col·labora 
amb l’AICEH en l’organització d’activitats 
de temàtica esportiva.
José Plaza Delgado és Enginyer Superior 
Industrial per la Universitat Politècnica 
de València, Executive MBA per ISEAD 
Business School i Màster de Gestió de 
Qualitat per l’Escola d’Organització In-
dustrial (EOI). Professionalment ha exer-
cit funcions de director d’àrea, director 
general, director d’operacions o gerent, en 
sectors com facility services, industrial, 
consultoria, serveis energètics, construc-
ció o automoció. Inicia els seus estudis 
musicals a l’edat de 10 anys en la banda 
simfònica UMT de la qual és membre fun-
dador. Ha estudiat en els Conservatoris de 
Música de València i Torrent obtenint el 
títol de professional de saxòfon, havent 
assistit a més a diversos cursos de perfec-
cionament amb Pedro Iturralde. La seua 
activitat musical no sols es limita a l’àmbit 
clàssic, amb nombrosos concerts i enre-
gistraments de discos amb la seua banda, 
amb el quartet de saxòfons de l’O.M. de 
Torrent o com a membre del grup coral de 
música de cambra Octet Ars Iuvens, sinó 
que alterna amb incursions en la música 
pop i rock amb grups com Anonimato, 
Orquestra Blenders o The Gorrons. És 
president de la Societat Unió Musical de 
Torrent des de juny de 2019 i col·labora-
dor habitual de la Comissió de Cultura del 
Col·legi Oficial d’Enginyers de la Comuni-
tat Valenciana.
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16 NOVEMBRE 2019

RAMÓN BRESÓ, PREMI “TORRENTINS QUE FAN BANDA 2019”

En el transcurs del concert extraordinari 
de la Unió Musical de Torrent en honor a 
Santa Cecília, el 16 de novembre a l’Audi-
tori, Ramón Bresó va ser distingit amb el 
títol “Torrentins que fan banda”.
Ramón Vicent Bresó Olaso va nàixer a 
Torrent l’any 1951. Als huit anys va co-
mençar a estudiar música en la Banda del 
Cercle Catòlic de Torrent, sent els seus 
primers professors don David, en solfeig 
i don José Hernández, en flauta. Als nou 
anys va ingressar en la banda, i va assis-
tir per primera vegada al Certamen de la 
Fira de Juliol de València, tocant el flautí.
A partir dels deu anys, i aconsellat pel seu 
mestre de flauta, va iniciar classes amb 
el professor de l’Orquestra Municipal de 
València, Jesús Campos, validant estos 

estudis en el Conservatori Superior de 
Música de València, fins finalitzar el grau 
superior l’any 1968, obtenint el premi fi-
nal de carrera. A partir de l’any 1969 en-
trà a formar part de la Banda del Patronat 
de la Joventut Obrera de Torrent. Coinci-
dí en aquells moments amb les iniciatives 
desenvolupades per un nombrós grup de 
músics de la localitat, que desembocarien 
en la creació d’una nova banda, la Unió 
Musical de Torrent, en 1973, a partir de 
les bandes del Patronat i La Clàssica. Des 
d’aleshores ha desenvolupat tota la seua 
activitat com a músic, professor i directiu, 
ocupant diferents càrrecs en la Junta Di-
rectiva d’esta nova banda.
Com a solista, ha actuat amb l’Orques-
tra del Conservatori de València i en di-

ferents bandes de música. Ha realitzat 
dues transcripcions per a banda: el segon 
temps de la V Simfonia de Dmitri Shos-
takovitch i el concert en Sol Major per a 
flauta, de Joseph Joachim Quantz, que 
va ser interpretat pel solista de l’Orques-
tra Nacional d’Espanya Andrés Carreres, 
acompanyat per la Unió Musical de Tor-
rent. I ha composat les marxes mora “Al-
moràvits de Torrent” i cristiana “Templa-
ris de Torrent”.
Pel juny de 2017, després d’haver exercit 
com a professor de solfeig i flauta durant 
43 anys, i coincidint amb el dinar de final 
de curs de l’Escola, Ramón Bresó va ser 
objecte del reconeixement de l’alumnat i 
companys en el moment de la seua jubi-
lació.

16 NOVEMBRE 2019

PAU ALABAJOS GUANYA EL XLV PREMI DE TEATRE CIUTAT D’ALCOI
Pau Alabajos va rebre el XLV Premi de 
Teatre Ciutat d’Alcoi amb l’obra Hotel 
Fontana, a l’acte del Teatre Calderón el 16 
de novembre, abans de la representació 
de Per davant i per darrere, una producció 
d’Olympia Metropolitana de l’autor Mi-
chael Frayn.
A la convocatòria es presentaren 41 pro-
postes -per damunt de la mitjana- proce-
dents del País Valencià (26), Catalunya (12) 
i de les Illes Balears, Madrid i Alemanya 
(una de cadascun d’estos llocs) reafirmant 
un any més la vigència d’este certamen, el 
més antic de l’àmbit del valencià.
L’any 2020 es commemora el 25é aniver-
sari de la massacre de Srebrenica: més de 
8000 musulmans bosnis van ser execu-
tats en esta ciutat dels Balcans, declarada 
com a zona segura per l’Organització de 
les Nacions Unides, i davall la presèn-
cia de diversos destacaments dels cascos 
blaus, que tenien l’ordre de protegir la po-

blació civil dels abusos de l’exèrcit serbo-
bosni. Allò que tantíssims líders europeus 
van prometre solemnement que no tor-
naria a repetir-se després dels judicis de 
Nuremberg i després de conéixer l’horror 
inabastable de l’holocaust nazi, va succeir 
de nou en el vell continent a principis 
dels anys noranta: entre 1992 i 1995 es 
va encunyar un nou terme, neteja ètnica, 
un eufemisme pervers per a referir-se al 
genocidi de milers de persones que van 
ser assassinades pel seu component ètnic 
i religiós. Este text dramàtic és un projecte 
de teatre documental inspirat en testimo-
nis reals dels supervivents de la massa-
cre de Srebrenica, en la transcripció de 
les converses mantingudes entre oficials 
dels cascos blaus i de l’exèrcit serbobosni i 
en les declaracions de culpabilitat que els 
botxins confessos van pronunciar a La 
Haia davant del Tribunal Penal Interna-
cional per a l’Antiga Iugoslàvia.
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18 NOVEMBRE 2019

TONI BELMONTE (TORRENT CF), MILLOR PORTER DE LA PREFERENT II 
SEGONS GOLSMEDIA

El Teatre Antonio Ferrandis de Paterna 
va acollir la IX gala de lliurament dels 
Premis Golsmedia Sports 2019, en la qual 
el jugador del Torrent CF Toni Belmonte 
va ser distingit com a millor porter de la II 
Preferent de Futbol.
Els Premis GolsMedia 2019 van donar al 
jugador del Torrent estel títol, que com-
partix amb els altres jugadors guardonats 
de la categoria: Ángel Cano (millor de-
fensa), Borja Gracia (millor migcampista), 
Dani Plaza (millor davanter), Nico Reyes 
(millor jugador) i Ricardo Venancio (mi-

llor entrenador).
El sistema de votacions en estos premis 
inclou un 25 % dels usuaris, un altre 25 
% de periodistes i el 50 % restant de la co-
missió d’experts que formaven els entre-
nadors i es van entregar 48 trofeus.
Al voltant de 600 assistents van gaudir 
d’una vetlada d’espectacle i emocions del 
món del futbol, dels equips de Regional 
Preferent, del grup valencià de Tercera 
Divisió, de Segona B, de la Divisió d’Ho-
nor i de la Lliga Autonòmica Valenta.

20 NOVEMBRE 2019

LA FUNDACIÓ HORTA SUD, PREMI CIVISME 2019 
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

A Terrassa es va celebrar l’acte de lliura-
ment del IV Premi Civisme de la Gene-
ralitat de Catalunya, que en la modalitat 
Ciutadania i Virtut Civil ha recaigut en 
la nostra Fundació Horta Sud, ex-aequo 
amb l’Associació Irídia, pel seu servici 
d’atenció i denúncia de casos de violència 
institucional Saidavi. També la trajectò-

ria de la Fundació Catalana Síndrome de 
Down va rebre una menció honorífica.
El guardó d’estos premis, convocats per la 
Direcció General d’Acció Cívica i Comuni-
tària del Govern, el va rebre Julio Huerta, 
director de la Fundació, de mans del vi-
cepresident del Govern, Pere Aragonés, i 
el conseller de Treball, Assumptes Social i 

Famílies de la Generalitat, Chakir el Hom-
rani.
Les distincions del 2019 per a la Funda-
ció s’havien iniciat el 6 de setembre, quan 
l’Ateneu Cultural Ciutat de Manises l’ha-
via nomenat Soci d’Honor pel seu treball 
a favor de la millora de la qualitat associ-
ativa.

10 DESEMBRE 2019 

PREMI COOPERACIÓ DE LA 
COORDINADORA VALENCIANA
D’ONGD

La Fundació Horta Sud va obtindre un 
dels quatre guardons del I Premi Coope-
ració de la Comunitat Valenciana, que 
convocava la Coordinadora Valenciana 
d’ONGD, amb el suport de Caixa Popular, 
per les campanyes de promoció desenvo-
lupades amb els títols “Somos Súper”, “His-
tòries de Superació”, “Les Associacions, el 
Cor del nostre Poble” i “Anònimes, Ca-
mins pel Canvi”. El lliurament de premis 

va tindre lloc el 10 de desembre, Dia In-
ternacional dels Drets Humans, a la Sala 
Mutant de València.
D’un total de 30 candidatures presenta-
des van ser escollides la FHS, la Fundació 
Fontilles i els periodistes Pura Gómez i 
Gonzalo Sánchez.

10 DESEMBRE 2019 

SEGON PREMI MILLOR PRÀCTICA 
DE VOLUNTARIAT

En el XXI Congrés Estatal de Voluntaris, 
que va tindre lloc els dies 9 i 10 de desem-
bre al Museu Príncep Felipe de la Ciutat 

de les Arts i les Ciències de València, la 
campanya ‘Somos Súper’ de la Fundació 
Horta Sud va rebre el segon premi com la 
millor bona pràctica de voluntariat men-
tre que el primer premi va ser per al pro-
jecte ‘No estáis solas’, de la Fundació Asin-
down i Amics de la Gent Major.
La campanya “Somos Súper” és un home-
natge a les persones i associacions que 
han assumit la seua responsabilitat i com-
promís per a millorar el seu entorn i la 
qualitat de vida de les persones. Associa-
cions que dediquen el seu temps i els seus 
recursos a fer un món més just i igualitari 
per a totes les persones.
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20 NOVEMBRE 2019

L’EDITORIAL TORRENTINA MALIAN REP EL PREMI AL MILLOR LLIBRE INFANTIL 
DE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ
L’empresa torrentina Malian Editora va 
rebre el premi millor llibre infantil editat 
en 2018, per Abecedari en vers del ratolí di-
vers, de Paula Salinas Gras i dissenyat i il-
lustrat per Bolinches y García, premi que 
atorga la Conselleria d’Educació, Cultura 
i Esports.
Esta obra va ser la més venuda durant la 
Fira del Llibre de València, condició que 
va repetir després en la Fira del Llibre de 
Torrent, en octubre.
El llibre guardonat arreplega la història 
de 27 ratolins. Tots són diferents i amb 
les seues pròpies peculiaritats. La diversi-
tat de cadascun d’ells completa i enriquix 
el col·lectiu. Cada ratolí és una lletra de 
l’abecedari… i totes elles són imprescindi-
bles per a comunicar-nos.
El premi al llibre millor editat va ser per 
a Electroshock. Edición integral (editorial 
Barlin Project SL); al llibre millor il·lustrat 
es van concedir dos premis ex-aequo a 
Germans (Editorial Bromera) i Al país de 
l’olivera (Sembra Llibres); el premi al còmic 
millor editat va ser per a Panteras Negras 
(Desfiladero Ediciones); i el llibre juvenil 
millor editat, Por o fugirem (Andana Edi-
torial). El premi a la trajectòria d’una lli-
breria va ser per a Llibreria La Moixeran-
ga, de Paiporta, i el premi a la llibreria més 
innovadora de l’any per a Detroit Llibres, 
d’Alcoi.
Amb estos premis, la Generalitat Valen-

ciana promociona els llibres i les llibreri-
es guardonades en el Pla Valencià del 
Foment del Llibre i la Lectura ‘‘Llegim 
Llegim Llegim’. Són uns premis honorí-
fics que tenen com a principal objectiu 

incentivar la producció de les empreses 
editorials valencianes, en qualsevol de les 
dues llengües oficials, amb iniciatives que 
propicien una millora del llibre valencià.

24 NOVEMBRE 2019

MELANI GARCÍA, DEL CONSERVATORI DE TORRENT, 
TERCERA EN EUROVISIÓ JÚNIOR

Melani García Gaspar, alumna del Con-
servatori Professional de Música de Tor-
rent, que estudia violí amb el professor 
Vicent Balaguer, llenguatge musical amb 
Ignasi Jordà i orquestra amb Francisco 
Amaya, va ser la representant d’Espanya 
i RTVE en el festival Eurovisió Júnior, que 
se celebrava el 24 de novembre a Gliwice 
(Polònia), després de 13 anys sense ha-

ver participat cap cantant espanyol, i va 
aconseguir el tercer premi per darrere de 
l’amfitriona Polònia i Kazajistán, primera 
i segona classificades respectivament.
Melani presentava “Marte”, amb la idea 
de commoure tot el món perquè protegim 
el planeta i es conscienciem pel canvi cli-
màtic. Un tema de Pablo Mora, integrant 
de Lagarto Amarillo, i produït per Manu 

Chalud.
Ella va guanyar la 4a edició de La Voz 
Kids. La seua vocació musical naix quan 
tan sols tenia 8 anys, mentre canta en un 
cor local l’òpera “Due Pupille Amabili” de 
Mozart. Ha gravat dos singles: “Vivo por 
ella”, en honor a Andrea Bocelli i “O Sole 
Mio”, famosa cançó napolitana de 1898. 
La jove també ha format part del musical 
We Love Queen, espectacle que li va donar 
l’oportunitat de cantar grans temes com 
ara “Barcelona”, que van immortalitzar 
Freddie Mercury i Montserrat Caballé.
El concurs d’Eurovisió Júnior va nàixer 
l’any 2003, amb la participació espanyo-
la del jove Sergio, amb la cançó “Desde el 
cielo”. L’any 2004 Espanya va guanyar el 
primer premi amb María Isabel, amb el 
seu “Antes muerta que sencilla”. En 2005 
Espanya va obtindre altra segona posició, 
juntament amb la del 2003, i un quart lloc 
l’any 2006. Després, Espanya no havia 
tornat a participar en el certamen.
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30 NOVEMBRE 2019

ADRIÀ BESÓ, CÀRITAS INTERPARROQUIAL I FRANCISCO MIGUEL ALMERICH, 
PREMIS CARTA DE POBLAMENT 2019
L’Ajuntament va organitzar la IX edi-
ció dels Premis Carta de Poblament, una 
iniciativa que reconeix el treball, esforç 
i dedicació de les persones o entitats tor-
rentines que milloren de manera signi-
ficativa la societat, tant en la seua labor 
social com professional. El jurat estava 
format per José M. Ortí Soriano, presi-
dent; Alicia Salvador Fernández – Mon-
tejo, secretària; Pilar Martínez Martínez, 
Vicent Carratalá Deval, Manuel Herreros 
Casas “Champi”, Isabel Olmos Sánchez, 
José Royo Martínez i José Deusa García, 
assessor.
Categoria Arts i Lletres: Adrià Besó Ros. 
Llicenciat en Geografia i Història i doctor 
en Història de l’Art per la Universitat de 
València, Adrià Besó Ros ha desenvolu-
pat la seua activitat professional com a 
director del Museu Comarcal de l’Horta 
Sud, des de la seua creació en 1996 fins a 
2013 que, a més, va compaginar amb la 
docència. Des de 2018 és responsable de 
l’àrea de conservació del patrimoni cultu-
ral de la Universitat de València i, a més, 
és professor de dos màsters. Les seues lí-
nies d’investigació se centren en l’estudi 
d’algunes manifestacions del patrimoni 
cultural relacionades amb els paisatges, 
com l’arquitectura popular, industrial o 
el patrimoni de l’obra pública. Destaca la 
vinculació de la seua trajectòria professi-
onal a l’estudi i investigació del patrimo-
ni de Torrent i de la comarca. Igualment 
compta amb una varietat de publicacions 
entre les quals es troben llibres, obres col-
lectives i investigacions i articles.
Categoria Societat i Concòrdia: Cáritas 
Interparroquial. És una organització que 

treballa per a la integració social de les 
persones i que, en els últims anys, ha 
exercit un paper fonamental per a pro-
moure el desenvolupament integral de les 
persones i els pobles, especialment dels 
més pobres i exclosos. Des de Cáritas es 
fomenta la solidaritat i el fet d’aconseguir 
una comunitat inclusiva, que valora les 
diferències com a patrimoni comú i enri-
quidor. A través de les set parròquies de 
Torrent, l’associació ajuda moltes famílies 
en risc d’inclusió social i fomenta l’em-
poderament de les persones perquè de-
fensen els seus drets humans en els tres 
àmbits del desenvolupament integral: ne-
cessitats bàsiques, sentit de la vida i parti-
cipació social.
Categoria Trajectòria Professional: Fran-
cisco Miguel Almerich Simó. Amb una vo-
cació militar des de molt primerenca edat, 

Francisco Miguel Almerich Simó, General 
de Brigada del Cos General de l’Exèrcit de 
l’Aire, va ingressar en l’Exèrcit de l’Aire 
en 1977. En la seua llarga trajectòria des-
taquen els seus càrrecs com a Cap d’Estat 
Major de l’Exèrcit d’Aire en el Gabinet 
del JEMA (1994) o el de vicepresident del 
Comité de Comandament i Control Aeri 
de l’OTAN (2001 i 2005). A més, ha rebut 
reconeixements com la Gran Cruz de la 
Real y Militar Orden de San Hermenegil-
do, de sa Majestat el Rei, o la Gran Creu 
del Mèrit Aeronàutic amb distintiu blanc. 
Al llarg de la seua carrera ha publicat di-
versos articles sobre temes professionals 
en revistes especialitzades i, actualment, 
col·labora amb el Servei Històric i Cultu-
ral de l’Exèrcit de l’Aire en la redacció de 
la Història de l’Aviació Espanyola.

30 NOVEMBRE 2019

ELS COL·LEGIS JULIO VERNE I LA PURÍSSIMA, ENTRE ELS GUANYADORS
DEL CONCURS D’ESCRIPTURA EN VALENCIÀ

La tercera edició del Concurs d’Escriptu-
ra en Valencià, organitzat per l’Acadèmia 
Valenciana de la Llengua, amb el patro-
cini d’El Corte Inglés i Caixa Popular, i la 
col·laboració de Bioparc València i la Fun-
dació Bromera, que tenia per lema ‘Els 
nostres majors, els meus iaios“, va lliurar 
els premis en el monestir de Sant Miquel 
dels Reis, amb dos centres de Torrent en-
tre els guanyadors: el Julio Verne, amb la 

seua alumna Maria Bargues Herrera, que 
va obtindre el segon premi de 2n d’ESO; i 
La Puríssima, tercer premi en Participació 
de Centres.
L’Acadèmia Valenciana de la Llengua va 
lliurar també el I Premi Carme Miquel al 
foment del valencià, distinció que va re-
bre el Departament de valencià de l’IES 
Cayetano Sempere, d’Elx, mentre que la 
professora Teresa Mas Galvañ, del Col·le-
gi Nostra Senyora del Carme, d’Oriola, va 
quedar finalista.
La dotació d’estos premis va superar els 
10.000 euros. L’acte, que va tindre una as-
sistència d’unes 200 persones, va acabar 
amb uns poemes de Fina Girbés i la lectu-
ra d’un xicotet relat a càrrec d’Enric Lluch 
dedicat als nostres majors.



PREMIS I RECONEIXEMENTS

47

5 DESEMBRE 2019

PAOLA DE LA CRUZ  ÉS UNA DE LES 10 MILLORS 
DOCENTS D’EDUCACIÓ INFANTIL 2019
En l’elecció dels 10 finalistes per categoria 
(Educació Infantil, Primària, Secundaria i 
Batxillerat, Formació Professional i Uni-
versitat ) dels III Premis EDUCA-ABAN-
CA al Millor Docent d’Espanya 2109, va 
resultar seleccionada en la categoría d’ 
Educació Infantil, Paola de la Cruz Sán-
chez (CEI DinoSchool), que es va quedar 
com a única representant local, després 
que es coneguera el llistat definitiu d’es-
collits per a l’elecció final del 10 de gener.
Anteriorment, en la fase prèvia, dos pro-
fessores i un professor de Torrent opta-
ven als premis: Cristina Monleón García 
(Universitat Catòlica de València), Julio 
Martín Ruiz (Universitat Catòlica de Va-
lència-Torrent) i Paola de la Cruz Sánchez 
(DinoSchool), tots tres del total de 17 va-
lencians elegits gràcies a la seua qualitat 
docent, a la seua praxi educativa, al res-
pecte per l’alumnat, a la seua preocupació 

pel futur dels seus estudiants o qualsevol 
altre aspecte que els feia destacar de la 
resta. Estos premis es caracteritzen per-
què cap dels professors o mestres pot pre-
sentar-se individualment sinó que han de 
ser els seus alumnes els que proposen la 
seua candidatura als guardons, que bus-
quen destacar la figura del bon docent.
Els promotors dels premis són EDUCA i 
AFUNDACIÓN. EDUCA és una platafor-
ma digital per a la millora de la qualitat 
educativa, tant a l’àmbit familiar com a 
l’escolar, que aborda totes les etapes i cen-
tres educatius. AFUNDACIÓN pertany a 
ABANCA Corporació Bancària SA, enti-
tat financera gallega amb presència a tot 
l’estat espanyol i 7 països més, que amb 
la seua fundació busca la realització d’ac-
cions educatives, socials i culturals, que 
possibiliten el desenvolupament integral 
de les persones.

12 DESEMBRE 2019

JOSÉ M. ORTÍ SORIANO I ANDRÉS VALERO-CASTELLS, NOUS MEMBRES 
DE L’ACADÈMIA VALENCIANA DE LAS MÚSICA 

L’Acadèmia de la Música Valenciana va 
celebrar, a l’Ateneu Mercantil, l’acte d’in-
vestidura dels acadèmics numeraris dels 
nostres veïns José María Ortí Soriano i 
Andrés Valero-Castells. 
José María Ortí Soriano naix a Torrent on 
inicia els primers estudis musicals als 8 
anys. Ingressa en el Conservatori Superi-
or de Música de València, per a començar 
a estudiar la trompeta i, més endavant, 
es trasllada a Madrid per a realitzar els 
estudis superiors, en el Reial Conserva-
tori Superior de Música, amb una carrera 
excepcional i les més altes qualificacions, 
coronada per oposició amb el Premi d’Ho-
nor Extraordinari Fi de Carrera.
A continuació va viatjar a París per a am-
pliar estudis i assistix a nombrosos cursos 
internacionals de trompeta.
Als 18 anys va pertànyer a la Banda Mu-
nicipal de Madrid i més tard, aconseguix 

la plaça de sotsoficial en la Banda de Mú-
sica del Cap de l’Estat (hui Banda de SM el 
Rei). Com a solista, és convidat per moltes 
orquestres de tot el món, realitzant gires 
per Europa, Amèrica, el Japó, etc. És pro-
fessor fundador de la Jove Orquestra Na-
cional d’Espanya i membre del Conjunt 
Nacional de Metalls. Compagina aquesta 
intensa activitat concertística amb la do-
cència, camp en què és sovint sol·licitat 
per a impartir cursos en l’ensenyament 
de la trompeta. Està en possessió de la 
Medalla d’Or de Belles Arts i de la Creu de 
Cavaller de l’Orde al Mèrit Civil.
És trompeta solista de l’Orquestra Nacio-
nal d’Espanya i catedràtic del Reial Con-
servatori Superior de Música de Madrid 
i, més tard, del Conservatori Superior de 
Música Joaquín Rodrigo de València.
És fill predilecte de la ciutat de Torrent, i 
així mateix, li va ser concedida la Medalla 

d’Or.
Andrés Valero-Castells (Silla, 1973) va es-
tudiar en els Conservatoris Superiors de 
València i Múrcia, on va titular-se en huit 
especialitats, amb quatre Esments d’Ho-
nor i Premi Extraordinari Fi de Carrera 
en Composició. Ha assistit a nombrosos 
cursos de perfeccionament i postgrau. 
Ha obtingut el Diploma d’Estudis Avan-
çats (DEA) per la Universitat Catòlica de 
València. Des de 2004 és catedràtic de 
composició en el Conservatori Superior J. 
Rodrigo de València.
Ha rebut importants premis i distincions. 
Les seues obres s’han interpretat en la 
major part d’Europa, i als EUA, com tam-
bé a Canadà, l’Argentina, Puerto Rico, 
Colòmbia, Panamà, Costa Rica, Mèxic, el 
Japó, Corea, Singapur, Hong Kong, Tur-
quia, Austràlia, la Xina, etc.
Ha sigut membre directiu de l’Associació 
de Compositors Simfònics Valencians i 
ha sigut Director Principal Convidat de 
la Banda i Orquestra Primitiva de Llíria, 
i fundador de l’ensemble Estudi Obert. 
Va ser director de les bandes del CIM de 
Mislata, de la SAM de Picassent, i de la Lí-
rica de Silla. En la temporada 2015-16 va 
ser nomenat director titular de la Banda 
Municipal de la Corunya. Actualment és 
director de la Banda Jove de l’Associació 
“Bunyol, Cullera i Llíria”.
Ha dirigit ensembles, òpera en concert i 
bandes simfòniques en el Festival Inter-
nacional de Música Contemporània de 
València Ensems. Des de 2009 residix a 
Torrent.
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12 DESEMBRE 2019

MENCIÓ COLIBRÍ 2019 FUNDACIÓ HORTA SUD: OPEN ARMS
L’ONG Proactiva Open Arms és l’entitat 
que va rebre, el 12 de desembre, al Mu-
seu Comarcal, la Menció Colibrí de la 
Fundació Horta Sud, per la seua missió 
humanitària cap a totes aquelles persones 
que intenten arribar a Europa per a fugir 
dels conflictes bèl·lics, la persecució i la 
pobresa que es viu als seus països d’ori-
gen, així com per la tasca de vigilància i 
salvament de les embarcacions de perso-
nes que necessiten auxili en la mar Egea i 
Mediterrània.
En representació de l’ONG va rebre el re-
coneixement Leticia Cabo, doctora espe-

cialista en emergències que ha participat 
en diverses missions a bord dels vaixells 
d’Open Arms.
Open Arms va nàixer d’una empresa de 
socorrisme i salvament marítim amb dila-
tada experiència en les costes espanyoles. 
Es dediquen a la vigilància i salvament de 
les embarcacions de persones que neces-
siten auxili en la Mar Egea i Mediterrània 
Central, així com a la denúncia de totes 
les injustícies que estan passant. 
Entitats premiades amb la Menció Colibrí: 
Plataforma CIEs NO (2015), Plataforma 
Pobresa Zero de la Comunitat Valencia-

na (2016), SETEM Comunitat Valenciana 
(2017) i Centre Delàs d’Estudis per la Pau 
(2018).

14 DESEMBRE 2019

HOMENATGE A FELIP RICART CARRATALÁ

La Casa de Cultura va acollir el 14 de de-
sembre l’emotiu acte d’homenatge a Felip 
Ricart, fundador de la Colla de Dolçainers 
de Torrent. El torrentí va rebre aquest 
merescut reconeixement per la pròpia 
Colla on ha destacat el seu interés per la 
música valenciana i la seua dedicació des-

interessada. L’acte es va iniciar amb unes 
albaes, balls regionals i un vídeo amb fo-
tografies del protagonista. Seguidament, 
de la mà de l’alcalde Jesús Ros, Felip, que 
també ha destacat per la seua trajectòria 
com a actor, va rebre una distinció que re-
presenta la Torre de Torrent.
Felip Ricart ha estat un home polifacètic, 
que ha desenvolupat un munt d’activitats 
socials i culturals més enllà de la seua pro-
fessió, que també ha tingut els seus canvis 
de rumb. Una de les etapes que li donaren 
gran popularitat va ser la formació d’un 
grup musicovocal, Los Melódicos, amb 
Gerardo Andreu, Pepe Llopis i Salvador 
de Salazar, que va estar en actiu de 1960 
a 1965 i va actuar pràcticament per tot el 
territori.
Va formar part del quadre de veus de 

Ràdio Torrent, que programava obres de 
teatre, que després -en tancar l’emisora 
per imperatiu legal- es continuaren re-
presentant en el Hogar Antoniano o en el 
Salón Parroquial, ja davall el nom de Co-
turno. Va ser un dels actors més actius, 
que posteriorment s’enganxaria al món 
del doblatge i de la participació en sèries i 
pel·lícules, sobretot de la televisió Canal 9.
En 1981 va fundar  La Colla de Dolçainers 
de Torrent amb Ramón Company i Mi-
guel Paes. Contractaren un dolçainer i un 
tabaleter perquè els donara clases, ana-
ven per les escoles promocionant la dol-
çaina i actuaren per primera vegada el 8 
de maig de 1982 en un traslllat de la Mare 
de Deu dels Desemparats. A partir d’eixe 
moment la Colla ha seguit una trajectòria 
imparable fins a l’actualitat.

15 DESEMBRE 2019

LA UMT I JAVIER NOGUERA, GUARDONS DIA DEL VEÍ 2019
La Federació d’Associacions Veïnals de 
Barris i Urbanitzacions de Torrent (FAB-
VUR) va celebrar el Dia del Veí diumenge 
15 de desembre i va atorgar els guardons 
anuals a la Unió Musical de Torrent i a Ja-
vier Noguera Andreu, per a reconéixer el 
seu talent i la labor per la societat.
La UMT es va fundar en 1973, amb la fu-
sió de l’Associació Musical La Clàssica i la 
Banda de Música Patronat de la Joventut 
Obrera de Torrent. Fites importants de 
la seua trajectòria han sigut: inici de l’Es-
cola de Música (1974); primer local propi 
en carrer Bellido (1977); organització del 
Curs Internacional de Perfeccionament i 
Noves Tècniques Mariano Puig (1981); cre-
ació de la Banda Juvenil (1987); declaració 
de Centre Reconegut d’Estudis Musicals 
per la Conselleria de Cultura, Educació 
i Ciència de la Generalitat Valenciana 
(1989); Orquestra de Cambra UMT (1990); 
Coral Polifònica UMT (1995) i nova seu a 
l’Edifici Montecarlo (2007).

Han sigut els seus presidents: Gaspar Na-
varro Piles, Jaume Santonja Martínez, Ri-
cardo Yago Soler, Juan Benavent Aleixos 
i José Plaza Degado.
Javier Noguera Andreu (Torrent, 1981) és 
llicenciat en Ciències de l’Activitat Física i 
Esport. Com a resultat de les seues activi-
tats socioculturals nasqué, en 2006, l’as-
sociació Nova Vida, amb el suport de l’Es-
glésia Evangèlica, per a juntar els joves en 
risc i oferir un espai de reunió i formació 
amb altres activitats esportives i lúdiques, 
que actualment, després de les dificultats 
dels inicis i amb l’esforç de tots els vo-
luntaris que s’adheriren al projecte, s’ha 
convertit en una associació d’acció soli-
dària de 250 beneficiaris amb vivendes 
d’acollida, clubs esportius, repartiment 
d’aliments i escola de música i de ball, que 
treballa sempre per ajudar els seus mem-
bres, i des de fa 13 anys amb el lideratge 
de Javier, qui va rebre el merescut guardó 
de Veí de l’Any 2019.
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5 GENER 2019

LA UNIÓ BÀSQUET FEMENINA TORRENT ALEVINA “A” S’EMPORTA LA 
VALÈNCIA BASKET CUP
Les xiques de l’equip Aleví A de la UBF 
Torrent es van emportar, el 5 de gener, la 
València Basket Cup, en guanyar per 44-
43 a El Pilar, en el partit de la final, i la ju-
gadora torrentina Noelia Tarín va treure 
l’MVP (jugadora més valuosa) del torneig.
Per darrere de l’equip torrentí quedaren 

El Pilar i el Pikent Claret.  Els altres re-
presentants de la nostra ciutat, el Cadet i 
l’Infantil, quedaren tercer i huité respec-
tivament, en les seues categories.
Les jugadores de l’equip campió van ser: 
Alba de la Torre, Aitana Montalvá, Clara 
Navarro, Iratxe Laserna, Lucía Andrade, 

Lucía Hurtado, Marta Casanova, Naila 
Muñoz, Noelia Tarín, Nora Rubio, Paula 
Carbó, Paula Picazo i Aitana Jiménez. El 
cos tècnic el formaven Ismael Salguero, 
primer entrenador i Cristian, segon en-
trenador.

7 GENER 2019  

ÓSCAR T. AMADOR SUBCAMPIÓ D’ESPANYA AMB 
LA SELECCIÓ VALENCIANA DE BÀSQUET INFANTIL

Dilluns 7 de gener, als poliesportius An-
drés Estrada i Palau d’Esports de Huelva, 
es van disputar les finals del Campionat 
d’Espanya Infantil i Cadet de Seleccions 
Autonòmiques, amb la participació de 
la Selecció Valenciana Infantil, que va 
aconseguir el subcampionat, i en la qual 
s’alineava el jugador torrentí Óscar Tadeo 
Amador Fernández amb el dorsal 24, del 
Nou Bàsquet Torrent Infantil Blau.
Per davant de la valenciana (59 punts) va 
quedar la selecció canària (84 punts) i, en 
tercer lloc, la de Madrid (51 punts), en un 
torneig espectacular amb la presència de 
76 equips, 19 federacions autonòmiques, 
més de 900 jugadors i jugadores i un mo-
viment de persones estimat en més de 
5.000 visitants.  

Óscar Tadeo (Torrent, 2005), estudia 2n 
de l’ESO en el col·legi Maria Auxiliadora, 
on va començar en el bàsquet als 4 anys 
i posteriorment va passar a l’escola muni-
cipal. Als 10 anys es va incorporar al Nou 
Bàsquet Torrent, on ha tingut una trajec-
tòria de progressió notable. 
La seua inclusió en la selecció valenciana 
té el precedent de 2017, en què ja va par-
ticipar en el Campionat de CC. AA. quan 
era Aleví, aconseguint un digne 4t lloc.
És un xiquet estudiós, responsable, sim-
pàtic i amic de tots. La seua vida és el bàs-
quet i li agradaria arribar a ser jugador 
professional. I per a preparar-se s’apun-
ta, si té disponibilitat de temps, a tots els 
campus que organitza Víctor Claver, la 
Federació Valenciana, etc.
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18 GENER 2019  

PABLO LÓPEZ GUANYA EL GRAN PREMI CIUTAT 
DE VALÈNCIA EN SALT D’ALÇADA

El Palau Velòdrom Lluís Puig va acollir, 
el 18 de gener, el Gran Premi Ciutat de 
València d’Atletisme, que després de re-
cuperar-se en 2016 i haver passat anys 
d’absència, tornava al calendari de com-
peticions organitzades per la Federació 
Valenciana amb la col·laboració de la 
Fundació Esportiva Municipal en la seua 
4a nova edició.
Pablo López Rodríguez, del Club Atletis-
me Torrent, va guanyar en la prova de 
salt d’alçada al superar el llistó situat en 
2,09 m MMT i quarta marca espanyola de 
l’any.

9 FEBRER 2018

OR EN EL CAMPIONAT 
AUTONÒMIC ABSOLUT PC

Al Campionat Autonòmic Absolut de Pis-
ta Coberta (9 de febrer a València), Pablo 
López va treure la medalla d’or en salt 
d’alçada, millorant la marca en 3 cm amb 
2,12 m i es col·locava 5é en el rànquing 
absolut.

2 MARÇ 2019

CAMPIÓ D’ESPANYA EN SALT 
D’ALÇADA SUB-20 PC

El poliesportiu Gallur, de Madrid, va aco-
llir el XLVI Campionat d’Espanya d’At-
letisme Sub-20 en Pista Coberta, amb la 
participació d’atletes torrentins, d’entre 
els quals va destacar Pablo López, que es 
va proclamar campió, amb un salt de 2,06 
m. Solament va necessitar 4 salts per gua-
nyar, ja que en la marca 2,06 m ja es va 
quedar sense competència i es reafirma 
com el millor atleta espanyol Sub-20 en 
salt d’alçada.

28 JUNY 2019

CAMPIÓ AUTONÒMIC 
SUB-20 EN SALT D’ALÇADA

Al Campionat Autonòmic Sub-20 (Júnior) 
d’Aire Lliure Pablo López va treure la me-
dalla d’or en salt d’alçada, competició que 
es va celebrar a Elx el 28 de juny.

7 JULIOL 2019

SUBCAMPIÓ D’ESPANYA 
SUB-20 SALT D’ALÇADA EN A LL

Pablo López no va poder repetir a Grano-
llers el triomf de març, quan havia tret el 
primer lloc en la competició de Pista Co-
berta en el Campionat d’Espanya Sub-20 
però va estar a prop, ja que es va procla-
mar subcampió d’Aire Lliure. Va saltar el 
2,10 en el segon intent i després el 2,12, i 
va fer tres nuls en 2,14, el que el col·locava 
en la segona posició amb la mateixa mar-
ca que el campió.

19 JULIOL 2019

EN L’EUROPEU SUB-20 A 
SUÈCIA

Pablo López Rodríguez va participar en el 
XXV Campionat d’Europa Sub-20 d’Atle-
tisme, celebrat a Boras (Suècia), el 19 de ju-
liol, en salt d’alçada, i va treure una marca 
de 2.05, per davall de la que el va habilitar 
per a competir en l’Europeu  (2.12) i de la 
seua millor (2.16) però encara dins de la 
seua línia de la temporada, en la qual ha-
via sigut primer en sis de les competicions 
i segon en tres (la temporada es va iniciar 
en desembre de 2018).

20 GENER 2019  

ANDREA ROMÁN GUANYA EL PROVINCIAL SUB-23 DE TRIPLE SALT

El 20 de gener es va disputar el Campio-
nat Provincial Sub-23 d’Atletisme de PC, 
en què Andrea Román Ruiz, del CAT, 
va treure la medalla d’or, amb un salt de 
10,86 m.

2 FEBRER 2019

CAMPIONA AUTONÒMICA SUB-23 
DE TRIPLE SALT

En la competició autonòmica del 2 de fe-
brer Andrea va repetir el resultat, pro-
clamant-se campiona amb un millor salt 
d’11,61m. 

15 JUNY 2019

BRONZE EN LA LLIGA 
IBERDROLA DE CLUBS DE
1A DIVISIÓ A VALÈNCIA

Després d’haver participat a Gandia, en 
maig, en l’Autonòmic Absolut de clubs 
d’Aire Lliure, on va aconseguir el quart 
lloc, Andrea Román va treure la medalla 
de bronze en la Lliga Iberdrola de Clubs 
de 1a divisió de Dones-Final Permanèn-
cia, disputada el 15 de juny, a València, en 
les proves d’Aire Lliure, amb una marca 
d’11.29 en triple salt.
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22 GENER 2019

ÁNGEL FERNÁNDEZ VA FITXAR PEL NISSAN 
AL-QÁZERES EXTREMADURA

L’entrenador de bàsquet torrentí Án-
gel Fernández Juliá va fitxar pel Nissan 
Al-Qázeres Extremadura (un dels 14 
equips que integren la Lliga Femenina) 
per a la resta de la temporada i va ser pre-
sentat el 22 de gener.
Ángel Fernández (Torrent, 6-8-1963) té 
una gran experiència, que ha acumulat 
amb les seues diferents responsabilitats 
en este esport: Entrenador equip Sub-20, 
de l’equip filial en la lliga EBA i director 
de la pedrera del València Basket; entre-
nador i director esportiu del Ros Casares 
lliga femenina; entrenador categories de 
formació del Pamesa València; entrena-

dor ajudant del CB Calp lliga EBA; entre-
nador escoles municipals, de categories de 
formació del Col·legi La Salle, de Paterna, 
i entrenador Federació Valenciana en 
clínics i campus; director tècnic a Saltillo, 
Estat de Coahuila, Mèxic 2015-2016, en-
trenador Selecció Nacional Femenina de 
Bàsquet de Mèxic i Medalla d’Or COCA-
BA (Confederació Centro-americana de 
Bàsquet) 2015 i entrenador del COSMOS 
lliga professional femenina de Mèxic; se-
leccionador nacional femení de la Federa-
ció de Guatemala. 2017; i entrenador del 
DT Club AZTKS Mèxic, des de gener de 
2018 a juliol de 2018. 

26 GENER 2019   

ESTEFANÍA PARRA, OR EN EL PROVINCIAL ABSOLUT D’ATLETISME EN 60 M

En la primera jornada del Campionat Pro-
vincial Absolut d’Atletisme, celebrada a 
València el 26 de gener, l’atleta del CAT 
Estefanía Parra Alarcón va aconseguir la 
medalla d’or en la prova de 60 metres.

9 FEBRER 2019

OR EN EL CAMPIONAT 
ABSOLUT DE PISTA COBERTA

Al Campionat Absolut de Pista Coberta (9 
de febrer a València) Estefanía Parra va 
aconseguir el primer lloc del pòdium en 

200 m amb 25”97. I va estar molt acom-
panyada pels ors de Pablo López en salt 
d'alçada i Paula Orts en salt de perxa.

10 JULIOL 2019

PRIMERA EN EL PROVINCIAL 
ABSOLUT DE CASTELLÓ A LL

Estefanía Parra va guanyar el primer lloc 
a Castelló, el 10 de juliol, en la 1a jornada 
del Campionat Provincial Absolut d’Aire 
Lliure, en 100 m, amb una marca de 12.65 
m.

26 GENER 2019   

MARTINA LLOVERA, CAMPIONA AUTONÒMICA DE JUDO

A Benicalap es va disputar, el 26 de gener, 
el Campionat Autonòmic de Judo, al qual 
van concórrer esportistes del Club Herca 
de les categories Infantil, Cadet i Júnior.
La Cadet torrentina Martina Llovera es 
va proclamar campiona autonòmica i me-
dalla d’or.

9 MARÇ 2019 

BRONZE EN LA COPA D’ESPANYA 
JUDO -40 KG

Dissabte, 9 de març, hi hagué al Pave-
lló Municipal Pitiu Rochel d’Alacant, les 
proves de la Copa de Judo Cadet Isabel 
Fernández, en què participaven atletes 
del Club Herca dins del conjunt de repre-
sentants de 16 comunitats autònomes.
Martina Llovera va classificar-se en el 
tercer lloc (medalla de bronze) en la cate-
goria Cadet - 40 kg, que la col·locava amb 
100 punts en la competició i el lloc quart 
del rànquing. Per davant d’ella quedaren  
Helena Fernández (Madrid) i Alba Gon-
zález (Extremadura).

30 MARÇ 2019

MEDALLA D’OR EN 
L’INTERPROVINCIAL CADET

Martina Llovera va participar en l’In-
terprovincial de Judo al Pavelló Pedro 
Ferrándiz, d’Alacant, el 30 de març i va 
aconseguir la medalla d’or en la categoria 

Cadets - 40 Kg.

27 ABRIL 2019 

MEDALLA DE BRONZE EN 
EL CAMPIONAT D’ESPANYA 
INFANTIL

A València es va celebrar el Campionat 
d’Espanya Infantil i Cadet de Judo, el 27 
d’abril, en el qual Martina Llovera Verdet 
va fer el tercer lloc (i medalla de bronze) 
en Infantil de -40 Kg, encara que en eixe 
moment ja havia canviat a la categoria 
Cadet.

9 NOVEMBRE 2019

CAMPIONA DE 
L’INTERPROVINCIAL 
CADET A VALÈNCIA

En la Lliga Interprovincial de Cadets i 
Infantils, celebrada a València el 9 de 
novembre, Martina va treure la meda-
lla d’or en el grup de -40 kg, consolidant 
d’eixa forma la seua excel·lent trajectòria 
dins de les competicions de l’any.
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26 GENER 2019   

LIDIA CORREJES, CAMPIONA AUTONÒMICA DE JUDO CADET
A Benicalap es va disputar, el 26 de gener, 
el Campionat Autonòmic de Judo, al qual 
van concórrer esportistes del Club Herca 
de les categories Infantil, Cadet i Júnior.
La Cadet torrentina Lidia Correjes es va 
proclamar campiona autonòmica i meda-
lla d’or.
En la categoria Júnior, en la qual va es-
tar acompanyada del judokes de l’Herca 
Daniel Oliver i Ismael de Gracia, Lidia va 
treure la medalla de bronze, arredonint 
una gran competició.

3 FEBRER 2019

MEDALLA DE PLATA EN EL CAM-
PIONAT D’ESPANYA DE SAMBO 
SUB-21
Els dies 2 i 3 de febrer es va disputar al 
Poliesportiu San Agustín del Guadix (Ma-
drid) el Campionat d’Espanya de Sambo, 
en les categories Esperança (17-18 anys) i 
Cadet (15-16 anys), que organitza la Fede-
ració de Lluites Olímpiques i Disciplines 
Associades. Lidia Correjes va aconseguir 
la medalla de plata. 

30 MARÇ 2019

MEDALLA D’OR EN L’INTERPRO-
VINCIAL CADET

Lidia Correjes va participar en l’Interpro-
vincial de Judo al Pavelló Pedro Ferrán-
diz, d’Alacant, el 30 de març i va aconse-
guir la medalla d’or en la categoria Cadets 
- 48 Kg.

27 GENER 2019

400 CORREDORS PARTICIPAREN EN LA X CURSA SERRA PERENXISA
400 corredors es van donar cita en la X 
Cursa Serra Perenxisa el 27 de gener, amb 
eixida i meta al Càmping La Piràmide, 
competició en què hi havia dues modali-
tats: 21 Km (desnivell de 1000 metres) i 12 
Km (desnivell de 350 metres), i categories  
Cadet, Absoluta, Veterana, Màster, +60 i 
Local.
Els primers classificats van ser:
Masculí 21Km. William Paul Jiménez 
Quizhpe, Daniel Alonso Sayar i David 

Sánchez González.
Femenina 21Km. María Jesús Algarra, 
Úrsula Hernández Marró i Alicia Chaveli 
Peris.
Masculí 12 Km. Francisco Santamaría 
Barberán, Víctor Valldecabres Torres i 
Alfonso de la Torre Sáez.
Femenina 12 Km. Ana Belén Chillerón 
Estivali, Vanesa Centelles Ródenas i Kris 
Miquel Satorre.
Local Masculina 21Km. Cristian Ramos 

Marzal, Ferran de Salazar Martínez i Joa-
quín Moreno Casado.
Local Femenina 21Km. Isabel Remohí Fa-
biá i Lourdes Quijano Rodríguez.
Local Masculina 12 Km. Alfonso de la To-
rre Sáez, David Casañ Gómez i Jorge Ca-
rratalá Belloch.
Local Femenina 12 Km. Ana Belén Chille-
rón Estivalis, Amanda Lozoya Jiménez i 
Marisa Montoya Rambla.
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2 FEBRER 2019   

ABRAHAM MIYARES, CAMPIÓ AUTONÒMIC SUB-23 D’ATLETISME 
EN TRIPLE SALT

Al Campionat Autonòmic Sub-23 de Pista 
Coberta, celebrat el 2 de febrer, Abraham 
Miyares Cuesta, del CAT, va aconseguir el 
primer lloc de la classificació en triple salt, 
amb una marca de 14,32 m.
En la mateixa jornada aconseguiren me-
dalla d’or les atletes del CAT: Andrea 
Román en triple salt i Regina Aguirre en 
400 m.
Ja el 12 de gener havia aconseguit el bron-
ze, amb una marca de 13,85 m, en el Cam-
pionat Autonòmic de Clubs, a València, 
com un anunci de les seues possibilitats 
en la temporada.

3 FEBRER 2019   

DANI OLIVER (CLUB HERCA) VA SER CAMPIÓ D’ESPANYA DE SAMBO SUB-21
Els dies 2 i 3 de febrer es va disputar al 
Poliesportiu San Agustín del Guadix (Ma-
drid) el Campionat d’Espanya de Sambo, 
en les categories Esperança (17-18 anys) i 
Cadet (15-16 anys), que organitza la Fede-
ració de Lluites Olímpiques i Disciplines 
Associades.
Daniel Oliver, del Club Herca, va treure la 
medalla d’or. També participaren Ismael 
de Gracia (medalla de plata), Lidia Corre-
jes (medalla de plata) i Alba Capella (me-
dalla de bronze)..

3 FEBRER 2019   

ISMAEL DE GRACIA (CLUB HERCA) VA SER SUBCAMPIÓ D’ESPANYA  
DE SAMBO SUB-21

Els dies 2 i 3 de febrer es va disputar al 
Poliesportiu San Agustín del Guadix (Ma-
drid) el Campionat d’Espanya de Sambo, 
en les categories Esperança (17-18 anys) i 
Cadet (15-16 anys), que organitza la Fede-
ració de Lluites Olímpiques i Disciplines 
Associades.
Ismael de Gracia, del Club Herca es va 
proclamar subcampió i medalla de plata.
També participaren Daniel Oliver (meda-
lla d’or), Lidia Correjes (medalla de plata) i 
Alba Capella (medalla de bronze)..

2 FEBRER 2019   

REGINA AGUIRRE, CAMPIONA AUTONÒMICA SUB-23 D’ATLETISME 400 M
Al Campionat Autonòmic Sub-23 de Pis-
ta Coberta, celebrat el 2 de febrer, l’atleta 
torrentina Regina Aguirre Moret es va 
proclamar campiona en 400 m.´
Es dona la circumstància que una compa-
nya de l’equip CAT, Marta Pérez, va fer el 
segon lloc després de Regina.
En la mateixa jornada aconseguiren me-
dalla d’or els atletes del CAT: Abraham 
Miyares en triple salt i Andrea Román en 
triple salt.



  PÒDIUM  ESPORTS

56

9 FEBRER 2019 

AL CAMPIONAT AUTONÒMIC ABSOLUT PC 
PAULA ORTS GUANYA LA MEDALLA D’OR

En el Campionat Autonòmic Absolut 
d’Atletisme en Pista Coberta, del 9 de fe-
brer a València, Paula Orts Richart, del 
CAT Torrent, va guanyar la medalla d’or 
de salt de perxa, amb una marca de 3,45 
(millor de la temporada)

16 FEBRER 2019

CAMPIONA DE L’AUTONÒMIC
MÀSTER DE PISTA COBERTA

Superant la seua anterior marca i amb 
3.50 m Paula Orts es va proclamar campi-
ona de l’Autonòmic Màster + VIII Control 
FACV, el 16 de febrer.

29 JUNY 2019

OR EN L’AUTONÒMIC 
INDIVIDUAL SUB-20 
AIRE LLIURE

A Elx Paula va superar-se amb una mar-
ca de 3.55 m en el Campionat Autonò-
mic Individual Sub-20, que li suposava 
la medalla d’or de la competició, i amb la 
qual relativitzaria la baixada a 3.40 de la 
competició de l’1 de juny a Oviedo (Lliga 
Iberdrola Clubs de 1a Divisió de Dones), 
baixada que no li va impedir proclamar-se 
campiona.

9 FEBRER 2019   

MANUEL RUBIO VA TREURE LA MEDALLA DE BRONZE EN 
LA COPA D’ESPANYA DE VETERANS DE JUDO

La ciutat de Sevilla va acollir, el 9 de fe-
brer, la competició de Copa d’Espanya de 
Veterans de Judo, amb la participació d’un 
centenar d’esportistes de les diferents au-
tonomies i organització de la Federació 
Andalusa de Judo i Esports Associats.
Des de Torrent van viatjar Manuel José 
Rubio Fernández, que va treure la meda-
lla de bronze en la categoria M3 (- 90 Kg) i 
Santos Moreno Secaduras, en la categoria 

M2 (- 90 kg), tots dos del Club Herca, pre-
parats per Helio Carratalá.

16 MARÇ 2019 

BRONZE EN LA COPA 
D’ESPANYA MÀSTER

Manuel Rubio va repetir posició en la 
Copa d’Espanya Màster, celebrada el 16 
de març, a Arganda del Rey (Madrid) i va 

treure el tercer lloc en M3 - 90 kg, que el 
classificava per al Campionat d’Espanya 
Màster de Barcelona, del 18 de maig.

18 MAIG 2019

BRONZE EN EL CAMPIONAT 
D’ESPANYA MÀSTER

Dissabte, 18 de maig, es va disputar a El 
Vendrell (Catalunya) el Campionat d’Es-
panya Màster de Judo, en el qual va par-
ticipar el torrentí Manuel Rubio, que va 
aconseguir la medalla de bronze en la ca-
tegoria M3 - 90 kg. Este resultat l’habilita-
va per a concórrer, per primera vegada, al 
Campionat d’Europa, que se celebraria en 
juliol a Las Palmas de Gran Canària.

26 JULIOL 2019

NOVÉ EN L’EUROPEU 
DE LES CANÀRIES

Manuel Rubio, que concorria per primera 
vegada a un Campionat d’Europa Màster 
i ho feia com a pioner en representació de 
la Ciutat de Torrent, amb el Club Herca, 
va treure la novena posició, després de 
competir amb representants de Rússia i 
Geòrgia, deixant clara la bona marxa al 
llarg de la temporada.

26 OCTUBRE 2019

BRONZE EN EL TORNEIG MÀSTER 
CLÀSSIC A CASTELLÓ

El judoka de l’Herca Manuel Rubio va tor-
nar al pòdium el 26 d’octubre, a Castelló 
de la Plana, on es disputava el Torneig 
Màster Clàssic, amb un tercer lloc en la 
categoria M3 (entre 40 i 44 anys) i - 95 kg.
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10 FEBRER  2019

ESPANYA GUANYA L’ELIMINATÒRIA CONTRA EL 
JAPÓ DE LA COPA FEDERACIÓ DE TENNIS FEMENÍ

La selecció espanyola de tennis femení, 
capitanejada per Anabel Medina, va im-
posar-se al Japó en la primera ronda del 
Grup Mundial II de la Copa Federació 
2019, els dies 9 i 10 de febrer, i disputaria 
el play-off d’ascens al Grup Mundial I, el 
20 i 21 d’abril, contra Bèlgica.
Després d’un empat a dos punts en els 
quatre partits previs, l’últim i definitiu 
encontre de dobles va acabar amb victò-
ria espanyola, per 6-1 i 6-3, gràcies al joc 
que desplegaren Georgina García i Ma-
ría José Martínez davant de les nipones 
Miyu Kato i Makoto Ninomiya. 

21 ABRIL 2019

LA SELECCIÓ ESPANYOLA 
GUANYA UNA PLAÇA DEL GRUP 
MUNDIAL COPA FEDERACIÓ

Esta selecció d’Anabel Medina va recupe-
rar el cap de setmana del 20 i 21 d’abril, 
una plaça en el Grup Mundial de Copa 
Federació en derrotar a Bèlgica (2-3), 
després que Carla Suárez i Garbiñe Mu-
guruza guanyaren el cinqué i definitiu 
partit de dobles contra Ysaline Bonaven-
ture i Kirsten Flipkens per 7-6 (4), 2-6 i 
6-2.
En el primer partit del dissabte, Mu-
guruza, dinovena en el rànquing de la 
WTA, va caure per 6-3, 4-6 i 6-4 davant 
de Flipkens (59) i a continuació Suárez 
(27) va véncer per 6-3 i 6-2 a Alison Van 
Uytvanck (52) per a igualar l’eliminatòria.

Diumenge es va repetir el guió, amb Mu-
guruza inclinant-se per 4-6, 6-0 i 6-4 da-
vant Bonaventure (122), i de nou, Suárez 
aconseguint l’empat a 2 punts en vèncer 
per 6-2 i 6-1 a la belga Yanina Wickmayer 
(127).
Espanya, que té cinc títols de Copa Fe-
deració, lluitava per primera vegada per 
tornar al Grup Mundial de l’elit del tennis 
femení, d’on va ser relegada el 2017 per 
França.

10 FEBRER 2019   

ADRIÀ VALERO, CAMPIÓ PROVINCIAL 
JÚNIOR EN 200 M LL
Diumenge, 10 de febrer, a València es 
van disputar les proves dels Campionats 
d’Atletisme Sub-18 i Sub-20 amb la parti-
cipació de representants del CAT Torrent.
Adrià Valero va guanyar el Campionat 
Sub-18 (Júnior) en la prova de 200 metres 
lliures amb una marca de 23”08, i va estar 

seguit en el segon lloc per Mario Ibáñez, 
també del CAT, amb un temps de 23”54.
En categoria Juvenils, Laura Villaescusa 
va fer el segon lloc en salt d’alçada (amb 
1,46 m) i Paula Giménez el tercer lloc en 
200 mll (amb 26”90).

10 FEBRER 2019   

ÁLVARO CALDERÓN, OR EN EL PROVINCIAL 
JÚNIOR EN 1500 M
Diumenge, 10 de febrer, a València es 
van disputar les proves dels Campionats 
d’Atletisme Sub-18 i Sub-20 amb la par-
ticipació de diferents representants del 
CAT Torrent.
En Sub-20 (Juniors) Álvaro Calderón va 

aconseguir la medalla d’or en la prova de 
1.500 m amb 4’18”07 (MMP).
Companys de l’equip CAT en la mateixa 
competició i bons resultats van ser: Adrià 
Valero (or en 200 mll) i Mario Ibáñez (pla-
ta en 200 mll).
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16 FEBRER 2019  

MARTA ORTIZ, CAMPIONA DE LA SUPERCOPA CIUTAT DE BARCELONA

El 16 de febrer el CEM Olímpic Vall d’He-
bron va acollir el 46é Trofeu Internacio-
nal Ciutat de Barcelona-Súper Copa d’Es-
panya de Judo, amb participants en les set 
categories de dones i set d’homes.
La torrentina Marta Ortiz Medina (Club 
Herca) va aconseguir la medalla d’or en 
la seua categoria - 63 kg, seguida per Sa-
ioa González (Navarra) i Lorenza Brottier 
(França).
Esta competició la col·locava 1a del ràn-
quing nacional de copes i obtenia plaça 
directa per al Campionat d’Espanya de 
2019 en - 63kg.

26 MAIG 2019

BRONZE EN LA LLIGA DE LA
 1A DIVISIÓ FEMENINA

Marta Ortiz, que competia com a repre-
sentant del Club Judokan, de València, va 
guanyar dos dels combats en la final de la 
1a Divisió de la Lliga Nacional Femenina, i 
va aconseguir la medalla de bronze.

2 NOVEMBRE 2019

BRONZE EN EL CAMPIONAT 
SÈNIOR DE JUDO DE BÈLGICA

Marta Ortiz va participar en el Campionat 
de Judo Sènior de Bèlgica, el 2 de novem-
bre, i va aconseguir la medalla de bronze, 
que la va motivar un poc més del que ja 
estava per a la següent i molt important 
prova del Campionat Absolut d’Espanya, 
que se celebraria el 30 de novembre.

16 FEBRER 2019 

ISABEL GREGORI, CAMPIONA AUTONÒMICA 
EN 800 M MÀSTER

En el Campionat Autonòmic d’Atletisme 
Màster en Pista Coberta, l’atleta del CAT 
Torrent Isabel Gregori va treure la pri-
mera plaça en 800 m, amb una marca de 
2’28”88.

10 MARÇ 2019

EN EL CAMPIONAT D’ESPANYA 

Del 8 al 10 de març, a Ourense, Isabel Gre-
gori va participar en el XXX Campionat 
d’Espanya d’Atletisme Veterans en 800 
m i malgrat haver rebaixat la seua marca 

d’esta temporada en 3 segons no va treu-
re medalla de bronze per ben poc, fent un 
temps finalment de 2’24”90.

13 ABRIL 2019

4A EN EL CAMPIONAT 
D’ESPANYA MILLA EN RUTA

Isabel Gregori va participar també, el 13 
d’abril, a Sagunt, en el Campionat d’Espa-
nya de Milla en Ruta, en el qual va acon-
seguir una meritòria quarta posició, amb 
un temps de 5”46

17 FEBRER 2019  

CLAUDIA PLANELLS, MEDALLA D’OR EN EL CAMPIONAT AUTONÒMIC 
DE NATACIÓ 
A la Piscina Municipal Internúcleos de 
Sagunt es va disputar, els dies 16 i 17 de fe-
brer, el Campionat Autonòmic de Figures 
i Combos de Natació Artística, en les di-
ferents categories, destacant en la d’Ale-
vines la torrentina Claudia Planells (CD 
Alquimia), que va treure la medalla d’or.
Les categories Alevina i Infantil compe-
tixen en figures i rutines lliures (sol, duo, 
equip i combo). La categoria Júnior com-
petix en rutines tècniques (sol, duo, equip) 
i rutines lliures (sol, duo, equip i combo), 
amb la participació de 171 esportistes 
d’onze clubs.

18 MAIG 2019

MEDALLA D’OR EN LA LLIGA DE 
FIGURES

La Nucia va acollir la 3a i última lliga de 
figures de natació artística, el 18 de maig, 
en què Claudia Planells va fer un cinqué 
lloc de la seua categoria en la classificació 
general i medalla d’or en la classificació fi-
nal de la categoria Alevines nascudes en 
2008, amb un total de 76 nadadores en 
competició.
Una altra torrentina del CD Alquimia, 
Blanca Gimeno (en la foto de la pàgina 
següent), va treure el bronze en la compe-
tició de Figures, en la categoria Alevines.

7 JULIOL 2019

SUBCAMPIONA D’ESPANYA EN EL 
NACIONAL ALEVÍ-PROMOCIÓ

En el IV Campionat d’Espanya Aleví-Pro-
moció, que es va celebrar del 4 al 8 de ju-
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liol a Arrecife-Lanzarote, hi hagué una 
molt destacada participació de Claudia i 
es va proclamar subcampiona en Figures 
i primera de les nascudes en 2008, d’entre 
un total de 183 participants.

17 NOVEMBRE 2019

MEDALLA D’OR EN LA 1A PROVA 
DE LA LLIGA DE FIGURES

La piscina de La Nucia va acollir el 17 de 
novembre les 180 esportistes d’onze clubs 
que competien en la Lliga de Figures i Ru-
tines Tècniques (1a de la nova temporada), 
que finalitzarà en el mes de maig de 2020.

En l’última de les competicions de la Co-
munitat Claudia Planells es va reafirmar 
com la líder en la categoria Alevines 
(nascudes en 2018) amb 60,4213 punts, 
sumant ja tres temporades des que va co-
mençar a competir en la categoria.
El club CD Alquimia ha comptat amb tres 
de les seues esportistes (Claudia Planells, 
Blanca Gimeno i Ainara Mota) entre les 
seleccionades com a nadadores més des-
tacades de la Comunitat i van participar 
en les Jornades de Tecnificació de la Fe-
deració Valenciana durant tota la tempo-
rada, i al final Claudia va ser seleccionada 
entre les 12 millors.

17 FEBRER 2019  

RODRIGO GARCÍA, OR DE LA LLIGA D’INTERCLUBS DE JUDO DE XÀBIA

El judoka Prebenjamí Rodrigo García 
(Club Herca) es va proclamar campió de 
la Lliga Interclubs (IV Jornada) al Palau 
Municipal d’Esports Miguel Buigues de 
Xàbia, en una competició organitzada pel 
Club Dojo, on havien participat esportis-
tes torrentins de les categories Prebenja-
mí i Benjamí.

6 ABRIL 2019  

OR EN INTERCLUBS DE VILA-REAL

Rodrigo García va treure un altre or en la 
competició a Vila-real, de la lliga de Clubs, 
el 6 d’abril, en la categoria Prebenjamí. 

4 MAIG 2019

PLATA EN INTERCLUBS A 
CATARROJA

En la VI Jornada de la Lliga Interclubs, 
que es va disputar a Catarroja el 4 de 
maig, Rodrigo García va treure la medalla 
de plata en una jornada molt completa del 
Club Herca, sobretot en Prebenjamins en 
què a més de Rodrigo van obtindre llocs 
de pòdium: Héctor Gutiérrez (or), Alba 
Ruano (or) i Álvaro Méndez i Aleix Sanz 
(bronze).

1 JUNY 2019

OR EN L’ÚLTIMA JORNADA
D’INTERCLUBS DE CULLERA

En l’última jornada, l’1 de juny, de la Lliga 
Interclubs, celebrada a Cullera, Rodrigo 
García aconseguia l’or, amb què es col·lo-
cava el segon de la classificació general.

17 FEBRER 2019 

IRIS MUÑOZ (CLUB JUDO HERCA), SUBCAMPIONA 
DE BENJAMINS LLIGA INTERCLUBS DE XÀBIA

La judoka Benjamina Iris Muñoz Ruiz 
(Club Herca) va aconseguir el segon lloc 
de la Lliga Interclubs (IV Jornada) en el 
grup de 38 kg, al Palau Municipal d’Es-
ports Miguel Buigues de Xàbia. on també 
havien participat esportistes torrentins 
de la categoria Prebenjamí.

4 MAIG 2019

MEDALLA DE PLATA EN LA LLIGA 
D’INTERCLUBS DE CATARROJA

En la VI Jornada de la Lliga d’Interclubs, 
que es va celebrar a Catarroja el 4 de 
maig, Iris va repetir el resultat de febrer, 
amb la medalla de plata.

1 JUNY 2019

OR EN INTERCLUBS DE CULLERA I 
EN LA CLASSIFICACIÓ GLOBAL

La trajectòria d’Iris Muñoz en la tempo-
rada encara havia de millorar perquè en 
l’última jornada d’Interclubs, disputada a 
Cullera, va aconseguir el primer lloc, que 
amb els resultats anteriors, la van col·lo-
car en el primer lloc de la classificació glo-
bal i medalla d’or.

19 OCTUBRE 2019

OR EN LA COPA DE JUDO 
DE CASTELLÓ

Iris va aconseguir medalla de plata en la 
1a Jornada de la Copa de Judo (abans Lliga 
Federació Valenciana de Judo) de Caste-
lló, el dia 19 d’octubre, amb una partici-
pació de prop de 300 judokes procedents 
de clubs de tota la Comunitat Valenciana, 
Madrid, Aragó i Castella-la Manxa. 
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17 FEBRER 2019 

EL CGR ITVECA, CAMPIÓ DEL TROFEU MEDITERRANI A QUART DE POBLET

En el Trofeu del Mediterrani 1a Fase, a 
Quart de Poblet, amb 31 clubs i més de 150  
gimnastes en competició, el club Itveca va 
treure la medalla d’or en el duo, amb Eva 
Penella i Claudia Velduque.
En la competició de Conjunts de Copa 
Base Nacional, categoria Cadet, l’Itveca es 
va proclamar campió en la modalitat de 
maces i cèrcols, amb les gimnastes Nerea 
López, Alicia Lino, Aitana Hurtado, Lena 
Hak i Andrea Vilar (en la imatge superi-
or). El conjunt Juvenil, en la modalitat de 
pilotes, va aconseguir el tercer lloc, amb 
Amina Leal, Marta Tobar, Gemma Senc-
hermés, Ana María Gascón, Karol Zelen-
cova i Estela Abad (en la imatge inferior).

24 FEBRER 2019

BRONZE EN EL PROVINCIAL DE 
CONJUNTS DE LA COPA BASE 
NACIONAL

La Fase Provincial de la Copa Base Naci-
onal es va disputar a Almussafes el 24 de 

febrer, i l’Itveca va treure la medalla de 
bronze en la categoria Cadet amb Nerea, 
Alicia, Aitana, Lena i Andrea.
També va competir el conjunt de la cate-
goria Juvenil, integrat per Amina, Marta, 
Gemma, Ana María, Karol i Estela, que va 
quedar a un pas de la medalla de bronze.
Els dos conjunts es classificaren per a la 
fase autonòmica.

2 MARÇ 2019

SISENA POSICIÓ EN LA FASE 
AUTONÓMICA DE LA COPA 
BASE NACIONAL

Estos dos conjunts competiren en l’Auto-
nòmic de la Copa Base Nacional, a L’Alco-
ra,  i es van classificar en la sisena posició 
de les respectives categories, Cadet i Ju-
venil.

30 MARÇ 2019

CAMPIONES EN LA II FASE DEL 
TROFEO MEDITERRANI D’ALBERIC 

El conjunt de les categories Cadet i Ju-
venil del CGR Itveca van repetir triomfs 
anteriors de la temporada i van ser cam-
pions en la 2a Fase del Trofeu del Medi-
terrani, el 30 de març, a Alberic:
Conjunt Cadet: Nerea, Alicia, Aitana, 
Lena i Andrea. Conjunt Juvenil: Amina, 
Marta, Gemma, Ana María, Karol i Estela.
Altres gimnastes del club amb medalla 
van ser: Iris Jiménez (plata en Infantil), 
Lucía Ladrón de Guevarra (bronze en 
Alevín) i Carla Villadas (bronze en Cadet).

16  NOVEMBRE 2019

SUBCAMPIONES DEL TROFEU DEL 
MEDITERRANI

A Alberic el conjunt Cadet (modalitat tres 
pilotes i dos parells de maces), que esta-
va integrat per Aroha González, Ángela 
Lázaro, Carla Villadas, Dahyan Escobar i 
Carla Giner, van quedar en la segona po-
sició de la classificació general
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23 FEBRER 2019   

MIGUEL IZQUIERDO (CAT), CAMPIÓ AUTONÒMIC EN 60 M

L’atleta Miguel Izquierdo Serrano, del 
CAT Torrent, es va proclamar campió au-
tonòmic en la categoria Sub-20 en Pista 
Coberta, que es va disputar a València el 
23 de febrer, amb una marca de 7”00.
En la mateixa competició altres atletes del 
club torrentí van pujar al pòdium: Ivan 
Márquez, subcampió també en 60 m; Sara 

López, campiona en salt de llargada; Eva 
Vázquez, bronze en salt de llargada; i Ál-
varo Calderón, bronze en 1500 m.

28 JUNY 2019

DUES MEDALLLES D’OR A 
L’AUTONÒMIC SUB-20

A Elx es va disputar, el 28 de juny, el 
Campionat Autonòmic Júnior d’Atletis-
me, amb  una bona representació del Club 
Atletisme Torrent, que va guanyar tres 
medalles d’or i dues de bronze.
Dues d’or van ser per a Miguel Izquierdo 
en 100 m i en 200 m, qui demostrava no 
tindre rival en la competició.

23 FEBRER 2019

SARA LÓPEZ (CAT), CAMPIONA AUTONÒMICA EN SALT DE LLARGADA
Sara López, del CAT Torrent, es va procla-
mar campiona autonòmica en la categoria 
Sub-20 en Pista Coberta en salt de llarga-
da, que es va disputar a València el 23 de 
febrer.
En la mateixa competició altres atletes del 
club torrentí van pujar al pòdium: Miguel 
Izquierdo, campió en 60 m; Iván Már-
quez, subcampió també en 60 m; Eva Vá-
zquez, bronze en salt de llargada; i Álvaro 
Calderón, bronze en 1500 m.

11 MAIG 2019

PRIMERA EN PROVA INDIVIDUAL 
EN EL NACIONAL D’ATLETISME

Sara va guanyar la prova individual de 
salt de llargada, amb 5,54 m (+ 1,3), de la 
1a Jornada del Nacional d’Atletisme en 
la competició de 1a Divisió Femenina, en 
què el CA Torrent va quedar tercer per 
equips. Esta competició es va celebrar en 
les instal·lacions de la Ciutat de l’Esport 
Parc Central, a la nostra ciutat.
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24 FEBRER 2019

CRISTINA MARTÍNEZ BONAFÉ ÉS LA MILLOR CICLISTA DE LA VOLTA UCI 2.2

Del 21 al 24 de febrer es va celebrar la 
III Setmana Ciclista Valenciana Féminas 
2019, prova 2.2, organitzada a la Comu-
nitat Valenciana pel Club Ciclista Escapa-
da i inclosa en el calendari europeu de la 
Unió Ciclista Internacional (UCI), en què 
participaren un total de 26 equips, 5 d’ells 
nacionals i 21 internacionals, sumant 176 
ciclistes de diversos països europeus, car-
rera de quatre etapes en línia, i recorregut 
per Castelló, València i Alacant.
L’esportista de Torrent Cristina Martínez 
Bonafé va ser la millor classificada de les 
valencianes per tercer any consecutiu. 

25 MAIG 2109

EN EL TOP 10 DE L’EMAKUMEEN 
EUSKAL BIRA

La ciclista torrentina Cristina Martínez, 
de l’equip Bizkaia-Durango, va aconse-
guir situar-se en el top10 de la classifica-
ció de l’Emakumeen Bira, pertanyent a 

l’UCI Women WorldTour, el 25 de maig, a 
sols 1 minut i 30 segons de la vencedora, 
Elisa Longo Borghini (TFS).
L’UCI World Tour Femení 2019 és la 
quarta edició del màxim calendari ciclis-
ta femení a nivell mundial, amb 23 car-
reres, que començaren el 9 de març amb 
la disputa de la Strade Bianche a Itàlia, i 
finalitzaria el 20 d’octubre amb el Tour de 
Guangxi Women’s World Tour en la Re-
pública Popular de Xina.

10 JULIOL 2019

EN EL XXX GIRO ROSA D’ITÀLIA

Cristina va competir en el Giro Rosa 2019, 
la prova més llarga de la temporada (10 
etapes) i  la més important del calendari, 
que va concloure el 10 de juliol a la ciutat 
d’Udine.
Cristina Martínez va fer un gran Giro i va 
ser la millor classificada de l’equip, en el 
lloc 57, a 58:33 de la vencedora, Annemi-

ek van Vleuten (MTS).
Tot l’equip Bizcaia-Durango, integrat per 
Sandra Alonso, Enara López, Lucía Gon-
zález, Nicole d’Agostin, Natalie Grinczer i 
la nostra paisana, va acabar les deu etapes 
de la competició.

20 JULIOL 2019

CAMPIONA DE LA COPA 
D’ESPANYA CICLISME DE 
DONES COFIDIS 2019

La sisena edició del Gran Premi Muniado-
na (Valle de Mena), del 20 de juliol, última 
prova puntuable per a la Copa d’Espanya 
de Dones Cofidis 2019, va coronar com a 
guanyadora de la general final a Cristina 
Martínez, que es va mostrar  molt activa 
durant tota la carrera i que finalment va 
ser quarta en la línia de meta.
El calendari global del campionat havia 
tingut sis carreres, en estes dates i locali-
tats: Eibar (24 de març), Bajo Andarax (31 
de març), Noja (7 d’abril), Dos Hermanas 
(28 d’abril), Balmaseda (4 de maig), Este-
lla-Lizarra (22 de juny) i Valle de Mena 
(20 de juliol).

18 AGOST 2019

PRIMERA EN EL TORNEIG
EUSKALDUN  VALL D’EGÜÉS

En el XVII Torneig Euskaldun Dones, ce-
lebrat a la Vall d’Egüés (Pamplona) Cristi-
na va ser la guanyadora seguida per Ne-
rea Nuño i Irene Acho, les dues de l’equip 
Río Miera-Cantabria Deporte.

24 SETEMBRE 2019

AMB CASA DORADA WOMEN 
CYCLING TEAM

Pel setembre s’anunciava que Cristina 
Martínez era nova esportista del club 
Casa Dorada Women Cycling Team i que 
es dedicaria a la bicicleta en exclusiva. 
Començava així una nova etapa, després 
d’haver estat als clubs Lointek, de 2015 a 
2017, i Bizkaia Durango-Euskadi Murias, 
el 2018 i 2019.

24 FEBRER 2019

VANESSA MAROTO I JOAN ALBELDA, SUBCAMPIONS DE BALL 
ESPORTIU ESTÀNDARD

Els dies 23 i 24 de febrer, a Marina d’Or 
(Orpesa), es va celebrar el Campionat 
d’Espanya de Ball Esportiu Estàndard 
2019, amb la participació de 200 pare-
lles. La parella formada per la torrentina 
Vanessa Maroto i Joan Albelda va clas-
sificar-se en segon lloc, per darrere d’Ian 

Vargas i Sheyla Jiménez (club Dance Gold 
de Catalunya) i per davant d’Iván Zahari-
ev i Arina Borgoyakova (club Interdance 
de Madrid).

14 ABRIL 2019

OR EN EL TORNEIG DE LA POBLA 

DE VALLBONA

La parella de ball Vanessa-Joan va com-
petir al Torneig de la Pobla de Vallbona, el 
14 d’abril, i va aconseguir la medalla d’or 
en les categories Estàndard Youth A i Lla-
tí Youth A.
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20 ABRIL 2019

AL CAMPIONAT D’EUROPA 
A MOLDÀVIA

Joan Albelda i Vanessa Maroto competi-
ren el 20 d’abril en el Campionat d’Europa 
de Ball Esportiu Youth Llatí, representant 
a Espanya, a la ciutat de Chisinau (Moldà-
via), on van quedar en la posició 25.

18 MAIG 2019

OR I BRONZE EN LA WORLD 
DANCE SPORT COMPETITION

Al Campionat WDSF Internacional a Ve-
nècia (World Dance Sport Competition), 
celebrat el 18 de maig, Vanessa i Joan re-
petiren triomfs importants ja que en la ca-
tegoria Youth Llatí van ser campions i en 
la categoria Youth Estàndard van treure 
la medalla de bronze.

29 JUNY 2019

CAMPIONS D’ESPANYA 
DE YOUTH  LLATINS

Els dies 28 a 30 de juny, al Palacio Mul-
tiusos de Guadalajara, es va celebrar el 
Campionat d’Espanya de Balls Esportius 
Llatins, en el qual Joan Albelda i Vanessa 
Maroto es van proclamar campions de la 
categoria Youth, en la competició celebra-
da el 29 de juny.
En esta edició es reuniren més de 260 
parelles entre les diferents categories i, a 
més, es va celebrar en les mateixes dades 
i lloc el Campionat d’Espanya de Dansa 
Urbana Hip-Hop així com el de Dansa 
Coreogràfica, amb una participació total 
de 2600 esportistes. 

15 AGOST 2019

EN LA WORLD TEAM 
CUP YOUTH

Vanessa i Joan van ser seleccionats per a 
formar part de l’Equip Espanyol i repre-
sentar a la FEBD en la competició World 
Team Cup Youth, que va tindre lloc en el 
marc de la German Open (Alemanya). Allí 
estigueren una setmana (del 12 al 18) par-
ticipant en diverses  modalitats del ball 
esportiu. Es proclamaren Campions del 

Món en el Show d’Espanya Passat i Pre-
sent i quarts en la general del Team Es-
panyol.

21 DE SETEMBRE 

EN L’EUROPEU DE 10 BALLS YOUTH  

Vanessa Maroto i Joan Albelda van estar 
presents a Bratislava per a formar part 
de l’equip de la Federació Espanyola de 
Ball Esportiu en la competició Campionat 
d’Europa Youth 10 Balls, dissabte 21 de 
setembre, en què van classificar-se en el 
meritori lloc 21.

19 OCTUBRE 2019

EN EL CAMPIONAT DEL MÓN 
YOUTH 10 BALLS

A Kiev, on se celebrava el Campionat del 
Món Youth de 10 Balls, dissabte 19 d’oc-
tubre, Maroto i Albelda van classificar-se 
en el lloc 19, que es pot considerar un bon 
resultat tenint en compte l’alt nivell de les 
diferents parelles participants.

16 NOVEMBRE 2019

EN EL MUNDIAL DE YOUTH A 
VIENA

També la parella Albelda-Maroto va ser 
elegida per representar a Espanya, jun-
tament amb la formada per Daniel Díez 
i Ruth Sáez, al Campionat del Món de 
Youth Llatins. La parella va quedar en el 
lloc 29 i la de Díez-Sáez, en la 63-64.

7 DESEMBRE 2019

CAMPIONS D’ESPANYA DE 
10 BALLS

Vanessa Maroto i Joan Albelda es van 
proclamar campions d’Espanya en 10 
Balls, al Palau Multiusos de Guadalajara, 
el 7 de desembre, en el seu seté màxim 
títol, i coronaren una temporada extraor-
dinària per  demostrar una vegada més el 
seu gran nivell de ball en les modalitats: 
Estàndard (vals anglés, tango, vals vienés, 
slow foxtrot i quickstep) i Llatins (samba, 
xa-xa- xa, rumba-bolero, pas-doble i jive).

2 MARÇ 2019    

HUGO LEVÈQUE (CAT) CAMPIÓ AUTONÒMIC 
CADET DE PERXA
L’atleta del CAT Torrent Hugo Levèque es 
va proclamar campió autonòmic de salt 
de perxa, en la competició que es va dis-
putar a València el 2 de març, amb una 
marca de 3,70 m en el primer intent, que 
acabaria donant-li el primer lloc de la 
classificació de la categoria Sub-16.

17 MARÇ 2019

SUBCAMPIÓ D’ESPANYA CADET 

EN SALT DE PERXA

A Sabadell es va celebrar, els dies 16 i 17 
de març, el Campionat d’Espanya d’Atle-
tisme Sub-16 en PC, amb la participació de 
diferents atletes del CAT. Entre d’ells, va 
brillar Hugo Levèque, que va aconseguir 
treure la medalla de plata en salt de perxa, 
passant amb claredat les marques 3,70, 
3,75 i 3,80 i fent la millor marca personal.
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16 JUNY 2019

SUBCAMPIÓ D’ESPANYA DE 
PERXA CADET EN SELECCIONS 
AUTONÒMIQUES

El cap de setmana del 15 i 16 de juny, a 
Lorca, Hugo es va proclamar subcampió 

d’Espanya de Seleccions Autonòmiques, 
en l’especialitat de perxa categoria Cadet, 
amb un salt de 3,75 m, amb què es reafir-
mava en el segon lloc a nivell estatal de la 
seua categoria.

7 JULIOL 2019

CAMPIÓ D’ESPANYA SUB-16  EN 

SALT DE PERXA AIRE LLIURE
Hugo Levèque va millorar el seu rendi-
ment en la prova de salt de perxa Cadet 
al Campionat d’Espanya, a Gijón, els dies 
6 i 7 de juliol, ja que ara aconseguia la me-
dalla d’or quan en març, en la prova de 
Pista Coberta, solament treia la medalla 
de plata.

10 MARÇ 2019

QUATRE MEDALLES D’OR I UNA DE BRONZE PER A 
GUILLERMO BARÓN AL CAMPIONAT DE NATACIÓ 
ADAPTADA
Del 7 al 10 de març, a Dos Hermanas (Se-
villa), es va celebrar el Campionat d’Espa-
nya de Natació Adaptada, que convocava 
la FEDDI (Federació Espanyola d’Esports 
per a Discapacitats Intel·lectuals), en què 
competia Guillermo Barón, del Club Ba-
rracudas, de Torrent, que va aconseguir 
quatre medalles d’or en la categoria Jú-
nior (concretament en 100 metres lliures, 
50 metres esquena, 50 metres papallona 
i 50 metres lliures) i una de bronze en la 
categoria Absoluta.
Guillermo Barón havia iniciat la tempo-
rada, a finals de gener, participant en el 
Campionat AXA 2019, a Valdemoro, per 
a joves promeses paralímpiques, en repre-
sentació del Club Barracudas i de la Fede-
ració de la Comunitat Valenciana.

7 ABRIL 2019

CAMPIÓ AUTONÒMIC JÚNIOR 
NATACIÓ ADAPTADA

El 7 d’abril Guillermo Barón va competir 
en l’Autonòmic de Natació FEDI-CV, ce-
lebrat en la piscina de Natzaret, amb uns 

resultats més que notables ja que va bai-
xar el temps en totes les proves realitza-
des i es va proclamar campió autonòmic 
de la categoria Júnior.
A la seua dedicació i esforç per al triomf 
s’ha de sumar el gran treball dels entre-
nadors, Rut San Antonio i Óscar Cervera

21 JUNY 2019

CAMPIÓ AMB LA SELECCIÓ VA-
LENCIANA  A CADIS

Guillermo Barón va aconseguir, per ter-
cer any consecutiu, alçar-se amb el títol 
de campió d’Espanya de seleccions auto-
nòmiques FEDDI 2019, com a membre de 
l’equip de natació de València, dirigit per 
Eli Cortés i el tècnic Martín Roig.
En la competició, que va desenvolupar-se 
del 19 al 23 de juny, van estar 13 seleccions 
autonòmiques i més de 500 participants 
entre esportistes, entrenadors i delegats.
L’equip valencià l’integraven a més del 
torrentí: Luis Paredes, Sergi Castell, Pablo 
Huguet, Eric Villegas, Miguel Ángel Va-
liente i Lucas Sancho.

10 MARÇ 2019

EL TRINQUET DE TORRENT, CAMPIÓ AUTONÒMIC D’ESCALA I CORDA
Diumenge 10 de març, al Trinquet d’Al-
fara del Patriarca, l’equip del Trinquet de 
Torrent G es va proclamar campió del XXI 
Campionat Autonòmic d’Escala i Cor-
da Trofeu Diputació de València (Premi 
AON), en guanyar l’altre finalista, l’Indus-
ta Montcada B, per 60-40, en la final de la 
categoria 4a B.
L’equip estava format pels jugadors: Vi-
cent de Carlet, Pepe el Valiente i Toni 
Aroca.
Van participar més de trenta clubs, que 
presentaren un total de 75 equips a les 
sis categories del torneig, des de finals de 
novembre. Entre tots els participants cal 
destacar els clubs de Torrent, que van ser 
els que més equips van presentar amb un 
total de nou, Riba-roja, un altre clàssic de 
la modalitat, que va inscriure set forma-
cions, i la Pobla de Vallbona, que tenia sis 
representants en el campionat. També 
participaren tres equips alacantins i nou 

castellonencs.
Tant en l’edició de 2018 com en la de 2017, 
el Trinquet de Torrent havia guanyat ja 

esta competició, encara que no en la ma-
teixa categoria (el 2017 va ser en la cate-
goria Tercera).
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10 MARÇ 2019

MEDALLA DE BRONZE PER A NIKLAS MORALES EN EL CAMPIONAT 
D’ESPANYA SUB-18

Al Campionat d’Espanya Sub-18 PC d’At-
letisme, que es va disputar al Palau-Ve-
lòdrom Lluís Puig, a València, el repre-
sentant del CAT Torrent Niklas Morales 
Monteiro va aconseguir la medalla de 
bronze en 60 m amb un temps de 8”13 
(MMT), després d’una competició en què 
en cada una de les proves en les quals par-
ticipava era millor que en l’anterior.
Altres atletes participants del club torren-
tí van ser: Claudia Rubio, en salt de llarga-
da, triple, 60 mll i 200 mll; Paula Giménez, 
en 60 mll i 200 m; Haizea Ruiz, en perxa; i 
Álvaro Capel, en triple salt.

2 JUNY 2019

EN EL CAMPIONAT  PROVINCIAL 
SUB-18 I SUB-20 

A Xàtiva es van disputar les proves del 
Campionat Provincial Sub-18 i Sub-20 
d’Aire Lliure de la Federació d’Atletisme, 
diumenge 2 de juny, en què Niklas Mora-
les en 110 mt es va classificar en quarta 
posició amb una bona marca de 15”13 (mí-
nima exigida per al Campionat d’Espanya 
que se celebraria els dies 22 i 23 de juny a 
Castelló).

24 MARÇ 2019 

LES GERMANES AMPARO I ALBA CASTILLO BRILLEN EN EL CAMPIONAT 
LIBERTY D’ATLETISME PARALÍMPIC

Els dies 23 i 24 de març es va disputar el 
Campionat d’Espanya Liberty de Joves 
Promeses d’Atletisme Paralímpic, en el 
qual dues germanes del Club Atletisme 
Torrent van brillar en les classificacions.  
Amparo Castillo va quedar campiona 
d’Espanya Sub-20 en 100 m ll i salt de 
llargada; i Alba Castillo va treure la me-
dalla de plata en 100 m ll i la de bronze en 
salt de llargada.
La competició es va disputar a la Ciutat 
Esportiva de Collado Villalba (Madrid), 
amb la participació de 150 xiquets i xique-
tes menors de 20 anys de diferents parts 
de l’Estat, i organització del Club Relevo 
Paralímpico.

La convocatòria la van fer les Federacions 
Espanyoles d’Esports de Cecs, Persones 
amb Discapacidad Física, Intel·lectual i 

Paràlisi Cerebral i el Comité Paralímpic 
Espanyol, amb la col·laboració de l’Ajun-
tament de Collado Villaba.

30 MARÇ 2019

DAVID GIMÉNEZ, MEDALLA DE PLATA EN L’INTERPROVINCIAL  
CADET DE JUDO

David Giménez va participar en l’In-
terprovincial de Judo al Pavelló Pedro 
Ferrándiz, d’Alacant, el 30 de març i va 
aconseguir la medalla de plata en la cate-
goria Cadets -50 Kg.
Companyes d’equip en la mateixa compe-
tició i amb marques importants van ser 
Martina Llovera (campiona en -40 kg) i 
Lidia Correjes (campiona en -48 Kg).

14 ABRIL 2019

OR EN L’INTERPROVINCIAL DE 
CASTELLÓ

Diumenge, 14 d’abril, a les Instal·lacions 
Esportives Chencho, de Castelló, es va 
disputar el Campionat Interprovincial de 
Judo, en la tercera jornada, en les catego-
ries Infantil i Cadet.

David Giménez, del Club Herca, va fer 
el primer lloc de la classificació i medalla 
d’or en la categoria Cadets.

9 NOVEMBRE 2019

CAMPIÓ DEL INTERPROVINCIAL 
CADET A VALÈNCIA

En la Lliga Interprovincial de Cadets i 
Infantils, celebrada a València el 9 de no-
vembre, David Giménez va treure la me-
dalla d’or en el grup de -55 kg, consolidant 
d’eixa forma la seua excel·lent trajectòria 
dins de les competicions de l’any. En esta 
ocasió, acompanyat per la judoka cadet 
Martina Llovera, que també va treure l’or 
(-40 kg).
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30 MARÇ 2019    

LEIRE AIBAR, MÓNICA AGUILAR I ALICIA ESTUDILLO (CGR ÀNGELS) 
CAMPIONES DEL TROFEU DEL MEDITERRANI D’ALBERIC

El 30 de març, a Alberic, es disputaven les 
proves de la 2a Fase del Trofeu del Me-
ditarrani de Gimnàstica Rítmica, en què 
el club torrentí Àngels aconseguia l’or en 

l’equip format per Leire Aibar (en mans 
lliures) i Mónica Aguilar (pilota) de la ca-
tegoria Alevines  i també el primer lloc 
en Individual, amb Alicia Estudillo (mans 

lliures) categoria Benjamines.
Amb esta activitat s’iniciaven les proves 
exitoses del Club Àngels de l’any 2019, en 
el qual l’equip tècnic estaria format per: 
Jennyfer Sorlí (directora tècnica), Marta 
Yago (entrenadora i coreògrafa), Gema 
Planells (entrenadora i jutgessa), Sonia 
Hurtado (entrenadora), Marta Millán (en-
trenadora) i Adrián Marín (preparador 
físic).

2 JUNY 2019 

PLATA EN LA COMPETICIÓ 
D’INTERCLBUS 

El 2 de juny, al Lluís Puig (València), Leire 
Aibar i Mónica Aguilar van aconseguir la 
medalla de plata en Interclubs categoria 
Alevines.

30 MARÇ 2019    

CANDELA ROBERTO I ITZIAR GALA, MEDALLA 
DE PLATA EN EL TROFEU DEL MEDITERRANI D’ALBERIC

Al Trofeu del Mediterrani d’Alberic hi 
hagué una gran competició de les torren-
tines del Club Àngels, amb el conjunt d’It-
ziar Gala (cèrcol) i Candela Roberto (cin-
ta), que va treure la medalla de plata, la 
mateixa d’Andrés Almerich (mans lliures) 
en Individual. 
En la III Fase del Trofeu del Mediterrani ja 
havien aconseguit alçar-se amb el bronze, 
en la competició del 13 d’abril a Bunyol. 
El quadre d’honor del Club Àngels el com-
pletava Alejandra Brudán (mans lliures) 
que quedava en tercera posició i medalla 
de bronze.

1 JUNY 2019

EN EL PROVINCIAL DE 
FEDERACIÓ AVANÇADA

En els campionats Provincial de Federa-
ció Avançada, participaren, l’1 de juny, a 
L’Eliana, Itziar i Candela, que  es van clas-
sificar per a la final autonòmica del 14 de 
juny. 

14 JUNY 2019

EN LA FINAL AUTONÒMICA DE 
FEDERACIÓ AVANÇAT

Itziar Gala i Candela Roberto, donats els 
bons resultats de la fase prèvia, van poder 
competir a Almussafes, el 14 de juny, en la 
Final Autonòmica de Federació Avançat, 
en què van treure la novena posició de la 
classificació general.

30 MARÇ 2019

ANA DUEÑAS (CGR TORRENT) GUANYA EL 
TROFEU DEL MEDITERRANI D’ALBERIC
La 2a Fase del Trofeu del Mediterrani de 
Gimnàstica Rítmica es va disputar a la 
població d’Alberic, amb 30 clubs partici-
pants, en les categories Benjamines, Ale-
vines i Trio Cadet.
La gimnasta del CGR Torrent Ana Due-
ñas va aconseguir el primer lloc de la clas-
sificació en Alevines.
També competiren del mateix club Sofía 
Bermejo, que va fer el tercer lloc, i Mar-
ta Dueñas, que va treure la 5a posició, les 
dues de la categoria de Benjamines.

27 ABRIL 2019

PLATA EN EL TROFEU DEL 
MEDITERRANI D’OLIVA

Ana Dueñas, que competia en la catego-
ria d’Alevines en la 5a Fase del Trofeu 
del Mediterrani, a Oliva, va aconseguir 
el segon lloc i la medalla de plata, en una 
competició que suposaria la revelació de 
la companya d’equip, Gema Estevan, que 
va treure el primer lloc quan era la prime-
ra vegada que competia.
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31 MARÇ 2019 

LYDIA RAMOS GUANYA L’OR EN TRES PROVES INDIVIDUALS I UNA AMB LA 
SELECCIÓ VALENCIANA DE NATACIÓ ADAPTADA

El cap de setmana del 30 i 31 de març, 
la nostra paisana Lydia Ramos va com-
petir en el Campionat de Natació Adap-
tada per a Comunitats Autònomes, que 
es disputava al Centre de Natació M-86 
(Madrid), amb organització de la Federa-
ció Espanyola d’Esports de Persones amb 
Discapacitat Física (FEDDF), la Federació 
Espanyola d’Esports de Persones amb Pa-
ràlisi Cerebral i Lesió Cerebral (FEDPC), la 
Federació Espanyola d’Esports per a Cecs 
(FEDC) i la Federació Espanyola d’Esports 
per a Persones amb Discapacitat Intel·lec-
tual (FEDDI). Lydia va treure la medalla 
d’or en les proves de 50 m, 100 m i 200 m 
esquena i també es va proclamar campio-
na -amb la selecció valenciana- en la clas-
sificació per autonomies, amb 198 punts 
(2a va ser Catalunya, amb 151 punts i 3a, 
Andalusia 104 punts).

9 JUNY 2019

UNA MEDALLA D’OR I TRES DE 
PLATA EN EL CAMPIONAT 
INTERNACIONAL A BERLÍN

Lydia Ramos va debutar en una competi-
ció internacional (World Para Swimming 
Series), disputada a Berlín, entre el 6 i el 
9 de juny, com a integrant de la selecció 
espanyola de natació adaptada, amb el su-
port del seu entrenador, Sergio Bermejo.
Participaren més de 500 esportistes de 
40 països diferents i la nostra paisana va 
treure els excel·lents resultats a què ens té 
acostumats: or en 200 m lliures S3, i plata 
en 100 m lliures S3, 50 m lliures S3 i 50 m 
esquena S3.

4 ABRIL 2019

MAR TORRES, CAMPIONA D’ESPANYA DEL NACIONAL BASE DE RÍTMICA
La gimnasta torrentina Mar Torres San-
chis, que pertany al CGR Sedaví, es va 
proclamar campiona del Nacional Base 
Individual Infantil (164 participants nas-
cudes el 2006) de Gimnàstica Rítmica, 
que es va celebrar al Palacio Multiusos de 
Guadalajara del 3 al 7 d’abril. Va estar se-
guida en el pòdium per Victoria Angelo-
va (Club AD Omega, AST) i Iratxe Gárate 
(Club Sakoneta, PVA).
En la mateixa competició la seua com-
panya d’equip Paula Mendoza va quedar 
en la 18a posició de 172 contrincants de 
la  Categoria Juvenil, i va arredonir un 

gran èxit del Club de Sedaví, amb Rubén 
Orihuela d’entrenador i José Sánchez i 
Sonia Villalba, completant l’equip tècnic.

6 ABRIL 2019

SUBCAMPIONA CADET DE LA 
FASE AUTONÒMICA DELS JOCS 
ESPORTIUS

Mar va fer medalla de plata, el 6 d’abril, a 
la Pobla de Vallbona, en la Fase Autonò-
mica dels Jocs Esportius de la CV, en la 
categoria Cadet Absoluta, remarcant la 
seua trajectòria ascendent.

6 ABRIL 2019  

OR DEL BENJAMÍ GUILLEM ORTIZ EN LA LLIGA DE CLUBS DE JUDO 
A VILA-REAL

El Club de Judo Herca va concórrer a la 
competició a Vila-real, de la lliga de Clubs, 
el 6 d’abril, amb els equips de Prebenjamí, 
Benjamí i Aleví.
En categoria Benjamí, Guillem Ortiz 
Sanchis (+ 47 kg) es va proclamar campió 
i medalla d’or, després d’haver aconseguit 
en la IV Jornada d’Interclubs a Xàbia la 
medalla de plata, el 17 de febrer.

4 MAIG 2019

PLATA EN INTERCLUBS DE 
CATARROJA

El 4 de maig, a la localitat de Catarroja, es 
va disputar la VI Jornada de la Lliga d’In-
terclubs, on Guillem, en la categoria Ben-
jamí, va aconseguir la medalla de plata i 

confirmava la seua bona trajectòria de la 
temporada.
Iris Muñoz i Eva Giménez, del mateix 
equip i categoria, van fer el segon i el ter-
cer lloc.

1 JUNY 2019

PLATA EN L’ÚLTIMA JORNADA I 
EN LA CLASSIFICACIÓ GENERAL 
DE LA LLIGA INTERCLUBS

A Cullera es va disputar l’última jornada 
de la Lliga d’Interclubs i Guillem Ortiz tre-
ia medalla de plata, que li donava, després 
del recompte de totes les jornades, el se-
gon lloc de la classificació global. Guillem 
repetia èxits de la temporada anterior.
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7 ABRIL 2019   

RAÚL MAREK OBTÉ 7 MEDALLES EN EL CAMPIONAT AUTONÒMIC 
DE SALVAMENT I SOCORRISME 

L’esportista torrentí Raúl Marek va par-
ticipar diumenge, 7 d’abril, al Campionat 
Autonòmic Absolut de Salvament i Socor-
risme, que es disputava a  la piscina Es-
peranza Lag d’Elx (Alacant), en la primera 
de les proves importants de la temporada.
El nostre paisà va treure les següents 
medalles: or en 100 m combinada salva-
ment categoria Absoluta, or en 50 metres 
remolc de maniquí, plata en 100 metres 
socorrista categoria Absoluta, bronze en 
100 metres remolc de maniquí amb aletes; 
i or en tres proves d’equip: 4 x 50 metres 
natació relleus Absoluta, en 4 x 25 metres 
remolc de maniquí relleus Absoluta i en 4 
x 50 metres combinada relleus Absoluta.

5 MAIG 2019

CAMPIÓ D’ESPANYA EN RELLEUS 4 
X 50 OBSTACLES I SUBCAMPIÓ EN 

RELLEUS 4 X 25 MANIQUÍ SENSE 
ALETES 

El cap de setmana del 4 i 5 de maig, a Tor-
revella, Raúl va participar amb els seus 
companys d’equip en les proves del Cam-
pionat d’Espanya Absolut i Open Interna-
cional, en què va treure un primer i un 
segon lloc de la classificació general: Cam-
pions de relleus masculí 4 x 50 obstacles  
i subcampions de relleus masculí 4 x 25 
arrossegament de maniquí sense aletes.

16 JUNY 2019

TRES MEDALLES EN EL VIII 
TROFEU CN DELFÍN

El cap de setmana del 15 i 16 de juny, Raúl 
va aconseguir tres medalles en la com-
petició del VIII Trofeu Real Club Natació 
Delfín, que es va celebrar en la Piscina 
Olímpica Municipal Parc de l’Oest: plata 
en 50 m papallona i en 100 m papallona i  
bronze en 50 m lliures.

1 SETEMBRE 2019

BRONZE EN INDIVIDUAL I OR, 
PLATA I BRONZE AMB L’EQUIP DE 
LA FEDERACIÓ VALENCIANA

Els dies 31 d’agost i 1 de setembre, a Car-
ballo (La Corunya), es va disputar el Cam-
pionat d’Espanya per Comunitats Autò-
nomes de Salvament i Socorrisme, en què 
Raúl Marek va aconseguir el bronze en la 
individual de 50 metres amb remolc, i un 
or, una plata i un bronze amb el conjunt 
de la Federació Valenciana a més d’un rè-
cord d’Espanya.

Les proves, que es disputaren a la Pisci-
na Municipal i a la platja de Razo, van 
reunir un centenar de socorristes en esta 
vint-i-setena edició.

1 OCTUBRE 2019

EN L’EUROPEU DE NACIONS I 
INTERCLUBS ABSOLUT DE 
SALVAMENT I SOCORRISME

Del 20 de setembre a l’1 d’octubre es va 
disputar a Riccione (Itàlia) el Campionat 
d’Europa de Nacions i d’Interclubs, en les 
categories Absoluta i Júnior, en què el tor-
rentí Raúl Marek (CESN Silla) va arribar a 
les finals de les modalitats de 50 m remolc 
maniquí sense aletes, 100 m combinada i 
100 m socorrista.
En relleus 4 x 50 combinada va quedar 
subcampió d’Europa i en relleus esprint 
platja, va quedar tercer d’Europa.

24 NOVEMBRE 2019
EN LA GERMAN CUP A 
WARENDORF

Del 21 al 24 de novembre Raúl Marek va 
participar com a membre de la Selecció 
Nacional Absoluta de Salvament i Socor-
risme en la German Cup a Warendorf, 
on s’enfrontà als millors països del món: 
Austràlia, Nova Zelanda, Itàlia, Suïssa, 
França, Alemanya i Bèlgica.
Va fer un bon paper sobretot en les pro-
ves per equips: 6é en 4 x 50 m amb obsta-
cles i en 4 x 50 m combinats; 7é  en equip 
de relleus mixt en el SERC i 8é en 4 x 50 m 
relleus mixt, i una 5a posició en la general 
de relleus mixtes.

7 ABRIL 2019

EL TORRENT CF ALEVÍ E, CAMPIÓ INVICTE DE LA LLIGA
L’equip Aleví E del Torrent CF es va pro-
clamar campió de lliga el 7 d’abril, després 
de guanyar en el Sant Gregori al Ramble-
ta, quan encara restaven quatre jornades 
per acabar el campionat.
Però la seua va ser tota una gesta esporti-
va perquè va tancar la temporada invicte 
(competien 13 equips) i solament va cedir 
un empat en els 24 partits disputats.
Va treure 70 punts i el van seguir en la 
classificació: l’UE Vall dels Alcalans (55 
punts) i el CF E-1 València B (45 punts), 
segon i tercer respectivament.
Plantilla: Raúl Martínez, Gabriel García, 
José Fuentes, Rubén del Molino, Lucas 
Gianella, Rubén Díaz, Hugo Barba, Joan 
Adriel Buisán, Álex López, Pablo Fernán-
dez, Alejandro Delgado, Pablo Caballero, 
Jaskaran Singh. Entrenador: Enrique Ro-
selló. Delegat: Juan Manuel Morillo.



PÒDIUM  ESPORTS

69

13 ABRIL 2019  

ELS EQUIPS INFANTILS DE FEDERACIÓ BÀSIC D’ITVECA, PLATA I BRONZE 
AL TROFEU DEL MEDITERRANI DE RÍTMICA

En la competició de la III Fase del Trofeu 
del Mediterrani, celebrada el 13 d’abril al 
Pavelló Municipal El Planell, de Bunyol, i 
on competiren 32 clubs, els equips d’In-
fantil del CGR Itveca, van aconseguir la 
medalla de plata (Equip A), integrat per 
Marta Campillos (pilota) i Marta Esete 
(maces) i de bronze (Equip B), integrat per 
Ángela Lázaro (maces) i Claudia Penella 
(pilota).

12 MAIG 2019

TERCERA I CINQUENA POSICIÓ AL 
PROVINCIAL DE FEDERACIÓ 
BÀSIC

El 12 de maig, a Ontinyent, es va cele-
brar el Provincial de Federació Bàsic, en 
què estos mateixos equips de l’Itveca, van 
competir a gran nivell: l’Infantil B, amb 
Claudia Penella i Ángela Lázaro, van 
treure la medalla de plata; i l’Infantil A, 
amb Marta Campillos i Marta Esete, es 

van classificar en la 5a posició.

16  NOVEMBRE 2019

SUBCAMPIONES DEL TROFEU DEL 
MEDITERRANI

A Alberic el conjunt Infantil (modalitat 
cinc cintes), que estava integrat per Mar-
ta Campillos, Lucía Ladrón de Guevara, 
Marta Essete i Iris Jiménez, va treure la 
segona posició de la classificació general. 

14 ABRIL 2019

EL NOU BÀSQUET TORRENT JÚNIOR, SUBCAMPIÓ AUTONÒMIC

El Nou Bàsquet Torrent es va guanyar 
una plaça en el Campionat d’Espanya de 
Clubs a celebrar a Saragossa després de 
proclamar-se subcampió de la fase final 
autonòmica, celebrada el cap de setmana 
del 12, 13 i 14 d’abril al Pavelló El Vedat.
L’equip torrentí va disputar el partit de-
cisiu davant del València Bàsquet, que 
es va emportar el primer lloc després de 
véncer-lo per 99-66. En tercer i quart llocs 
quedaren Juguetilandia Terralfás i CA 
Montemar.

5-7 MAIG 2019

AL CAMPIONAT DE CLUBS A 
SARAGOSSA
Els pavellons Segle XXI i Municipal d’Ute-
bo (Saragossa) van ser l’escenari de la 39a 
edició del Campionat de Clubs de Bàsquet 
Júnior.
Els torrentins formaven part del Grup B 
(hi havia 8 en total), amb els contrincants 
1r Catalunya, CB Fuenlabrada i Canter-
bury Academy.

El NBT va classificar-se en el lloc 19 de 32 
participants, una posició més que digna 
donat l’alt nivell dels equips. 
Jugadors: Alejandro Terradés, Rubén 
Almarcha, Pedro Bustamante, Salvador 
Hernández, Pablo Murcia, Miguel Man-
zano, Jorge Navarro, Miguel Zarzuela, 
Javier Estellés, Héctor Fabregat, Esteban 
Vicente, Francisco Bou i Alejandro Rive-
ra. Entrenadors: Fran Adell i Javier Pérez. 
Preparadora física: Miriam Martí.
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20  ABRIL 2019   

CARLA GARRIGUES, CELIA GALLEGO I CARLA GIMÉNEZ, DEL CLUB ÀNGELS, 
CAMPIONES EN EL TROFEU DEL MEDITRERRANI DE CULLERA

El CGR Àngels va participar en el Trofeu 
del Mediterani de Gimnàstica Rítmica, en 
la seua 4a fase a Cullera, i va obtindre la 
medalla d’or en tres de les categories: Car-
la Garrigues (mans lliures en Alevines), 
Celia Gallego (pilota en Infantils) i Carla 
Giménez (cèrcol en Cadets).
Altres esportistes locals que pujaren al 
pòdium van ser: Alba Delgado (bronze en 
Minibenjamines), Leire Delgado (bronze 
en Prebenjamines), Alejandra Brudán 
(bronze en Benjamines) i Daniela García 
(bronze en Alevines).

27 ABRIL 2019

CARLA GARRIGUES I CARLA 
GIMÉNEZ, MEDALLA DE PLATA A 
OLIVA

El 27 d’abril, en la competició de la 5a Fase 
del Trofeu del Mediterrani, disputada a 
Oliva, Carla Garrigues i Carla Giménez, 
van aconseguir el segon lloc de la classi-
ficació: Carla Garrigues en pilota d’Ale-
vines, i Carla Giménez en cèrcol de Ca-
dets.

8 JUNY 2019

CARLA GIMÉNEZ, EN LA FINAL 
AUTONÒMICA DE FEDERACIÓ 
BÀSIC

El 12 de maig, a Ontinyent, Carla Gimé-
nez es va guanyar la participació en la fi-
nal autonòmica (en aconseguir el 5é lloc 
del Provincial), que es disputaria a Xàbia 
el 8 de juny, sense treure la puntuació ne-
cessària per pujar al pòdium.

20 ABRIL 2019

CARLA CAPELLA, CAMPIONA DEL TROFEU DEL 
MEDITERRANI DE CULLERA
El CGR Torrent va participar en el Trofeu 
del Mediterrani de Gimnàstica Rítmica, 
en la seua 4a fase a Cullera, amb 32 clubs 
participants i va obtindre la medalla d’or 
en categoria Juvenil, amb Carla Capella, 
que en la competició Ciutat de Picassent, 
ja havia donat  mostres del seu bon mo-

ment, en treure la medalla de bronze. 
Carla Capella va estar acompanyada en 
esta competició de les gimnastes de la 
mateixa categoria del CGR Torrent Laura 
Blanco i Sonia Moraga, així com de Marta 
Dueñas (benjamina) i Ana Dueñas (alevi-
na). 

27 ABRIL 2019  

AINHOA MARTÍNEZ I  MIREIA LÁZARO (CGR ÀNGELS), CAMPIONES EN EL V 
FASE DEL TROFEU DEL MEDITERRANI

Les esportistes del Club Àngels de Rítmi-
ca Ainhoa Martínez i Mireia Lázaro van 
competir, a Oliva, en les proves del Trofeu 
del Mediterrani, en la seua 5a fase, i van 
classificar-se en el primer lloc i obtenien 
per tant medalla d’or: Ainhoa en mans 
lliures de Prebenjamines i Mireia en cor-
da d’Infantils.
I van estar molt ben secundades amb les 
companyes d’equip Alba Delgado (pilota 
en Minibenjamines) i Candela Roberto 
(cinta de Cadets), que van treure la meda-
lla de plata.

12 MAIG 2019

CAMPIONA AL PROVINCIAL DE 
FEDERACIÓ BÀSIC
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Ainhoa va repetir triomf el 12 de maig, a 
Ontinyent, en la competició Provincial de 
Federació Bàsic, on va ser campiona de la 
modalitat de mans lliures en Prebenja-
mines.

8 JUNY 2019

4A EN LA FINAL AUTONÒMICA

Ainhoa Martínez va participar en la final 
autonòmica de Federació Bàsic, a Xàbia, el 
8 de juny, i es va quedar molt a prop d’un 
lloc en el pòdium ja que va treure la quar-

ta plaça de la classificació general

13 OC TUBRE 2019

OR EN LA I FASE DEL 
MEDITERRANI A OLIVA
Ainhoa va aconseguir la medalla d’or en 
la I Fase del Mediterrani a Oliva, primera 
de les competicions d’esta modalitat, que 
estrenava temporada.

16 NOVEMBRE 2019

COMPETICIÓ EUSCALGYM 2019

El club Àngels va participar en la XIV 
Gala Internacional de Gimnàstica Eus-
calGym i en les competicions convocades, 
que se celebraven al Bilbao Exhibition 
Centre (Barakaldo) (BEC) els dies 14, 15 i 
16 de novembre.
La Prebenjamina Ainhoa Martínez va 
quedar en la 6a posició, arredonint una 
temporada de molt de treball i èxits es-
portius.

27 ABRIL 2019

GEMA ESTEVAN (CGR TORRENT) MEDALLA D’OR 
EN EL TROFEU DEL MEDITERRANI D’OLIVA 
Gema Estevan, del Club Gimnàstica Rít-
mica Torrent, va participar per primera 
vegada en una competició i va donar la 
campanada en aconseguir la medalla d’or 
en la categoria Alevines, el 27 d’abril, en 
la 5a Fase del Trofeu del Mediterrani, a 
Oliva, amb la participació de 32 clubs.
En la mateixa categoria d’Alevines la 
companya d’equip Ana Dueñas va treu-

re la medalla de plata, i en Benjamines, 
la seua germana, Marta Dueñas, també 
trauria el bronze.
En esta fase del Trofeu del Mediterrani hi 
hagué una gran participació de gimnastes 
torrentines ja que a més del CGR Torrent 
van concórrer els clubs locals Àngels, It-
veca i Coreosport.

4 MAIG 2019

EL BOMBER TORRENTÍ EDI DÍAZ GUANYA EN LA CATEGORIA 
ADVENTURE DE LA TITAN DESERT

Edi Díaz, del cos de bombers de Torrent 
(en l’actualitat a Xiva), va guanyar en la 
categoria Adventure en la 14a Garmin 
Titan Desert, al Sàhara, disputada del 27 

d’abril al 4 de maig, amb un temps de 21h 
32’ 52’’ i va aconseguir també el tercer lloc 
de la categoria Fatbike.
La Titan Desert és una carrera de moun-

tain bike per etapes dirigida a tots els afi-
cionats a la bicicleta tot terreny que volen 
superar-se i viure una experiència única. 
Un recorregut en el qual preval l’orien-
tació i la resistència a través dels paisat-
ges més increïbles del Marroc: infinites 
planes desèrtiques, dunes i muntanyes 
impressionants. Consta de 6 etapes i més 
de 600 quilòmetres durant 6 dies, que la 
convertixen en unes de les carreres per 
etapes de MTB més dures.
En febrer havia guanyat la carrera de 
MTB per la neu Snow Bike, de Grand Va-
lira (Andorra) i va treure el màxim rendi-
ment a la Fatbike de rodes grosses tant en 
la neu com en l’arena del desert.
Bomber de professió i vocació des de fa 15 
anys (6 a Requena, 8 a Torrent i actual-
ment responsable del parc de Xiva), Edi 
és un gran amant de l’esport i l’aventura, 
que el porten a experiències de gran exi-
gència física i mental. 
En el seu palmarés hi ha: Triatleta d’ul-
trafons i campió d’Espanya de Quadri-
atló, 4 vegades Finisher IM Ironman, 
11 Maratons, 2 Titan Dessert, NonStop 
Madrid-Lisboa, Sant Sebastià-Barcelona, 
Everesting, Quebrantahuesos, Matahom-
bres, MedXtrem... I molts reptes solidaris: 
400 km non stop Valencia-BCN síndro-
me de RETT, calendaris benèfics, etc.



  PÒDIUM  ESPORTS

72

4 MAIG 2019

JORGE LÒPEZ, 4T EN EL CAMPIONAT MUNDIAL DE TRIATLÓ
El primer cap de setmana de  maig es 
va celebrar a Pontevedra el Campionat 
Mundial de Triatló (Multisport World 
Championships), en el qual competia el 
policia local de Torrent Jorge López, que 
va classificar-se en el lloc quart de la cate-
goria 40/44 i primer espanyol.
Encara que Jorge no estava entre els fa-
vorits, va plantejar una gran carrera i va 
aconseguir colar-se per darrere del grup 
integrat per un francés, un portugués i un 
americà, i va demostrar que amb treball i 
passió no hi ha res impossible. L’esportis-
ta va exhibir un enorme poder durant les 
06:01:29 hores que va invertir a cobrir el 
recorregut.
Des que es va donar l’eixida, va plantejar 
una carrera progressiva que el va portar 
a realitzar els 1.800 metres en 00:25:50 
minuts en el segment de natació, el qual 
va haver d’escurçar-se per la temperatura 
de l’aigua (13°). La seua tenacitat i dedi-
cació van empentar Jorge a realitzar en 
03:25:33 hores els 110 km. de la prova de 
bicicleta, i finalment, la seua gran pas-
sió per la llarga distància es va fer notar 

ja que, va millorar amb una sensacional 
marca (02:03:19 hores) els 30 km del tram 
de carrera a peu pel casc antic de Ponte-
vedra.
En octubre 2018 el nostre paisà va aca-
bar el número 36 dels 285 esportistes de 
la seua categoria i el 286 de la classifica-
ció general d’entre 2.500 participants de  
l’Ironman Havaii (per al qual s’havia clas-
sificat en setembre de 2017, en l’Ironman 
de Barcelona), un èxit que el va motivar 
per a futurs reptes com seria el Campio-
nat del Món de Pontevedra.
Jorge López Palenzuela és membre del 
club Triculpelat d’Alaquàs. Va començar 
als 8 anys a l’escola d’atletisme d’Alaquàs 
fins que va passar a formar part del Club 
d’Atletisme. Durant aquests anys ja acon-
seguia diversos pòdiums a nivell provin-
cial i nacional. L’any 2012 va començar 
a dedicar-se al triatló com a esport prin-
cipal. L’any 2013 va aconseguir els seus 
primers èxits en esta modalitat com ara 
la segona posició en el Triatló Olímpic de 
València. Des d’aleshores no ha parat de 
rebre èxits per tot el país. 

4 MAIG 2019

EL TORRENT CF BENJAMÍ C ES PROCLAMA CAMPIÓ DE LLIGA

El Benjamí C del Torrent CF va guanyar 
en el seu partit front al Malilla i es va pro-
clamar campió de la lliga en què competi-
en 13 equips.
El resultat en la part alta de la classifica-
ció: 1r, Torrent CF C, amb 67 punts; 2n, UE 
Vall dels Alcalans A, amb 63 punts; i 3r, 

CD Col·legi El Vedat, amb 58 punts.
Es dona la circumstància que en l’últim 
partit de la temporada, del 12 de maig, 
davant el Silla CF B, el resultat va ser 17-
0, una forma espectacular de finalitzar la 
temporada en el Sant Gregori per a ser re-
cordada durant molt de temps.

Plantilla: Marat Fayzullin, Pau Pérez, 
Jovi Miquel, Ángel Tejero, Elías Monte-
sinos, Raúl Royo, Jorge Delgado, Yovani 
Izquierdo, Sami El Mjahid Ben, Miguel 
Cañadas, Mario Molins, Esteban Vélez. 
Entrenador: Hugo Ánchel Irnán. Delegat: 
Sergio Shan.
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4 MAIG 2019   

HÉCTOR GUTIÉRREZ, PREBENJAMÍ DE JUDO DE L’HERCA ACONSEGUIX 
L’OR D’INTERCLUBS

A Catarroja es va disputar, el 4 de maig, 
la VI Jornada de la Lliga d’Interclubs de 
Judo, amb la participació dels equips de 
Prebenjamí i Benjamí del Club Herca.
Héctor Gutiérrez, que en febrer havia tret 
la medalla de bronze  a Xàbia, va ser pri-
mer i medalla d’or.

1 JUNY 2019

OR EN L’ÚLTIMA JORNADA D’IN-
TERCLUBS A  CULLERA 

Cullera va acollir l’última jornada de la 
Lliga d’Interclubs de Judo, on Héctor Gu-
tiérrez va aconseguir la medalla d’or, que 
l’habilitava com tercer lloc de la classifica-
ció global i medalla de bronze.

19 OCTUBRE 2019

OR EN LA COPA DE JUDO 
DE CASTELLÓ

Héctor va aconseguir un nou or en la 1a 
Jornada de la Copa de Judo (abans Lliga 
Federació Valenciana de Judo) de Caste-
lló, el dia 19 d’octubre, amb una partici-
pació de prop de 300 judokes procedents 
de clubs de tota la Comunitat Valenciana, 
Madrid, Aragó i Castella-la Manxa. 

23 NOVEMBRE 2019

OR EN LA 2A JORNADA DE COPES 
DE JUDO CV

El Club Herca va participar en la 2a Jor-
nada de Copes de Judo de la Comunitat 
Valenciana, a Ontinyent, en les catego-
ries Prebenjamins, Benjamins i Alevins, 
amb un gran resultar d’Héctor Gutiérrez, 
que va treure l’or en Prebenjamins.

4 MAIG 2019    

ALBA RUANO (CLUB HERCA) CAMPIONA 
D’INTERCLUBS A CATARROJA
A Catarroja es va disputar, el 4 de maig, 
la VI Jornada de la Lliga d’Interclubs de 
Judo, amb la participació dels equips de 
Prebenjamí i Benjamí del Club Herca.
Alba Ruano, va treure la medalla d’or, 
i amb ella va estar la resta de l’equip els 
membres del qual també pujaren al pò-
dium:  Héctor Gutiérrez (or), Rodrigo Gar-
cía (plata) i Álvaro Méndez i Aleix Sanz 
(bronze).

1 JUNY 2019

OR EN L’ÚLTIMA JORNADA D’IN-
TERCLUBS A  CULLERA

Cullera va acollir l’última jornada de la 
Lliga d’Interclubs de Judo, on Alba Ruano 
va confirmar-se en el bon paper anterior 
de la temporada i va aconseguir la meda-
lla d’or, que li va valdre per situar-la en el 
segon lloc de la classificació global i meda-
lla de plata.

5 MAIG 2019

660 RUNNERS EN LA VI CURSA 10 K CIUTAT DE TORRENT 
Diumenge 5 de maig es va celebrar la VI 
Carrera 10K Ciutat de Torrent, de 10 km 
de recorregut i amb les següents catego-
ries: Júnior, Promesa, Sènior, Veterans A, 
Veterans B i Veterans C (la novetat d’esta 
edició era l’ampliació de l’edat de partici-
pació a persones majors de 16 anys).
Al voltant de 660 runners es van donar 
cita en la cursa, organitzada per l’Ajunta-
ment de Torrent i la Fundació Esportiva 
Municipal, que en esta edició passava a 
formar part del Circuit de Carreres de la 
Diputació de València 2019.
El pòdium masculí el van ocupar: 1r, Has-
sane Ahouchar, veterà (Gaes Running 
Team), 2n, Agustín Sieres Gómez, sèni-
or (Serrano Club Atletismo) i 3r, Octavio 
Sanchis Penadés, sènior (Serrano Club 
Atletismo).
El pòdium femení: 1a, Mª José Cano 

López-Fraile (Serrano Club Atletismo), 
2a, Patricia Lorena Alvoitas (Gaes Run-
ning Team) i 3a, Yoana García Pérez (Se-
rrano Club Atletismo).
Classificació locals: José Antonio Teller 
Fernández (Serrano CA),  Ximo Carratalá 
Benedito (Malalts de Córrer) i Javier Pu-
chol Díaz (Malats de Córrer).
Diversitat funcional: Javier Blanco Na-
varro (Colla El Parotet), Manuel Lato-
rre Zanón (Independent) i Juan Simón 
Hernández Simón (Runners Ciutat).
Veteranes A: Patricia Lorena Montalvo 
Alvoitas (Gaes Running), Yoana García 
Pérez (Serrano CA) i Mari Paz Domingo 
Sebastián (Serrano CA).
Veterans A: Hassane Ahouchar (Gaes 
Running), Luis Félix Martínez Gómez 
(Serrano CA) i Hicham Ettaichmi (Gaes 
Running).
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12 MAIG 2019

EL CD ALQUIMIA ACONSEGUIX 23 MEDALLES EN EL CAMPIONAT 
ABSOLUT MÀSTER CV

Les instal·lacions esportives del Parc 
Central de Torrent van ser l’escenari del 
Campionat Absolut Màster de Natació 
Artística de la Comunitat Valenciana, per 
a majors de 13 anys, amb nou clubs con-
cursants, que oferiren un gran espectacle 
de coreografies individuals, per parelles i 
grupals, de nivell tècnic important.
El CD Alquimia de Torrent va aconseguir 
un molt bon èxit esportiu: or en equip 
tècnic (Ainara Mota, Isis Manzur, Mar 
Medina, Minerva Aguilar i Inma Muso-
les); plata en: sol tècnic (Ainara Mota), duo 
tècnic (Ainara Mota i Isis Manzur; i bron-
ze en: sol tècnic (Isis Manzur), combinat 
lliure (Minerva Aguilar, Inma Musoles, 
Mar Benito, Isis Manzur i Ainara Mota), 
i en highlight (Minerva Aguilar, Inma 
Musoles, Mar Benito, Isis Manzur i Ai-
nara Mota, Marta Gil, Rosa Giner i Lidia 
Navarro).

12 MAIG 2019 

ANDREA CABALLER I PATRICIA SÁNCHEZ (CGR HERCA), PLATA I BRONZE 
EN EL TROFEU FEDERACIÓ BÀSIC 

Diumenge 12 de maig, a Ontinyent, es 
van disputar les proves del Trofeu Fede-
ració Bàsic de gimnàstica rítmica en què 
dos integrants del Club Herca van acon-
seguir medalles, Andrea Caballer la de 
plata i Patricia Sánchez la de bronze, en la 
categoria Cadet. En la mateixa competició 
la seua companya, Sheila Giménez, de la 
categoria Alevines, va treure un meritori 
sisé lloc que l’habilitava per a competir en 
l’Autonòmic.

8  JUNY 2019

PATRICIA SÁNCHEZ, PRIMERA EN 

EL PROVINCIAL I QUARTA EN LA 
FASE AUTONÒMICA

Dissabte 8 de juny, a Xàbia, se celebrava 
la fase autonòmica del Trofeu Federació 
Bàsic, en el qual Patricia Sánchez aconse-
guia classificar-se en el quart lloc de tota 
la Comunitat després de treure el primer 
lloc de la fase provincial.
Las gimnastes Sheila Giménez i Andrea 
Caballer realitzaren en esta competició 
grans actuacions i obtingueren les places 
novena i dècima respectivament.

12 MAIG 2019

EL CLUB ÀNGELS VA SER SUBCAMPIÓ PROVINCIAL EN JUVENILS
El Club de Rítmica Àngels va aconseguir 
el segon lloc del Provincial de Federació 
Bàsic, disputat a Ontinyent, amb les juve-
nils Gema Planells, Carla Giménez, Nago-

re Besó, Candela García i Beatriz Leal.
En la mateixa jornada, la Prebenjamina 
Ainhoa Martínez va fer medalla d’or en 
la modalitat de mans lliures i Carla Gimé-

nez (cèrcol de Cadets) va aconseguir clas-
sificar-se per a la final autonòmica, que se 
celebraria el 8 de juny a Xàbia.
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18 MAIG 2019

EL JUVENIL C DEL TORRENT CF GUANYA  LA LLIGA I PUJA A 1A REGIONAL

El Torrent CF Juvenil C va classificar-se 
primer de la seua lliga de quinze equips 
amb 74 punts, que li permet l’ascens a la 
categoria de 1a Regional. Els llocs segon i 
tercer de la general del grup van ser per al 
Manises CF A (72 punts) i Xirivella CF A 
(67 punts), respectivament.
En l’última jornada (18 de maig), en què 
visitaren al CD Joventut Picanya, van ar-
redonir una brillant trajectòria amb un 
contundent 0-7.
Plantilla: Sergio Pavón, Antonio da Rocha, 
Adrián Aroca, Jorge Ferrandis, Álex Vi-
eira, Héctor Cuenca, Bilal Lelaalhe, Kiko 
Martí, Carlos Gabaldón, Ángel Martínez, 
Brian Planells, Juanma López, Jorge Sa-
las, Vicent Cervera, Merlo Diego, Cristian 
Gómez, Pablo Fernández, Artur Jover, 
Quique Marzal, Nacho López, Álvaro Gá-
mez.  Entrenador: Emilio Ojeda. Delegat: 
Carlos Sales. Físio: Gabriel Cazorla.

18 MAIG 2019

L’EQUIP FORMAT PER CANDELA  GUIMERÁ I MÓNICA TENDERO, CAMPIÓ 
DEL TROFEU MEDITERRANI DE GIMNÀSTICA RÍTMICA DE LLÍRIA

En la VI Fase del Trofeu del Mediterrani 
de Gimnàstica Rítmica de Llíria, disputat 
el 18 de maig al Poliesportiu Pla de l’Arc, 
l’equip d’Infantil format per Candela Gui-
merá i Mónica Tendero, del CGR Torrent, 
va aconseguir la medalla d’or en sumar el 
primer lloc de la puntuació global, en les 
modalitats de corda i cèrcol, respectiva-
ment.

En eixa competició el club torrentí també 
va treure bons resultats, amb les gimnas-
tes Lucía Carballido (corda d’Infantil), que 
aconseguí la plata i Aitana Orea (Benjami-
na) i Míriam Aroca (Infantil), que varen 
obtindre medalla de bronze cadascuna en 
les seues categories.

18 MAIG 2019

EL TORRENT CF ALEVÍ A CONQUISTA LA IX COPA DE LA FEDERACIÓ

L’aleví A del Torrent CF es va proclamar 
campió de la IX Copa Federació després de 
véncer en la final al CD Roda per 5-1.
La competició, en la qual participaren du-

rant tres caps de setmana al voltant de 
500 equips d’entre les diferents catego-
ries, va portar per al nostre representant 
este grandíssim èxit en aconseguir el títol 

de millor equip de la Comunitat Valencia-
na en categoria Alevins. Els altres equips 
classificats per a les finals en el grup de 
Segon Any de la categoria foren: CD 
Zafranar A, CF Torre Levante A, Prome-
ses Elx CF i Sedaví  CF A.
En la lliga va fer un paper més discret: 
sisé amb 48 punts, però el nivell va ser 
molt alt, amb un Vila-real, que en 30 par-
tits solament va cedir 7 punts, que feia el 
primer lloc i marcava l’alta exigència de la 
competició. 
I tres setmanes després tornaria a empor-
tar-se un altre títol: el de campió del Tro-
feu Nacional EFB La Roda, davant equips 
de la talla de l’Albacete, Múrcia, Fuenla-
brada, Elx, Rayo o Getafe.
Plantilla: Álex Cervigón, Diego Martínez, 
Vicent Martínez, Amin Rachid, Pau Se-
llés, Rubén Vizarro, Sergio Silla, David 
Fos, Marcos Escuin, Lucas Cuevas, Joan 
Pérez, Miguel Silla, Marcos Expósito. 
Entrenador:  Samuel Fernández. 2n en-
trenador: Rubén Zanón i Alberto Lahoz. 
Delegat: David Yago.
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26 MAIG 2019

EL TORRENT CF CADET A ASCENDIX A CATEGORIA AUTONÒMICA

En l’últim partit de lliga del Torrent CF 
Cadet A, disputat el 26 de maig contra el 
CD Don Bosco A, al Camp Sant Gregori, 
l’equip local va aconseguir el primer lloc 
de la classificació i, per tant, l’ascens a la 
categoria Autonòmica, per un sol punt 
per davant del Colegio Salgui A, en una 

competència molt forta per endur-se el 
màxim guardó.
Plantilla: Óscar Carramolino, Marc Gime-
no, Juanca Lluesma, Andreas Nita, Iván 
Peris, Miguel Planells, Gerard Sánchez, 
José Raga, Erik Alonso, Héctor Notario,  
Ivan Lyakhovich, Sergio Medina, Pablo 

Martínez, Jorge Benlloch, Pablo Buendía, 
Hugo Gómez, Ángel Turégano, Jon Ander 
Carpente, Sergio Rubio, David Fernández, 
Daniel Recuero, Nacho Serrano, Ricardo 
Garcés. Entrenador: Juan Carlos Verdejo. 
2n entrenador: Carlos Abad.

1-2 JUNY 2019   

EL TRINQUET DE TORRENT “A” I “E”, CAMPIONS DE L’AUTONÒMIC 
DE GALOTXA ECI 

El Trinquet de Torrent va acollir el cap 
de setmana de l’1 i 2 de juny les finals del 
Campionat Autonòmic de Galotxa El Cor-
te Inglés, amb dos equips locals partici-
pants : El Torrent A, en Segona Categoria, 
i el Torrent E, en 4a Categoria B. 
En una de les finals disputades dissabte, 1 
de juny, el Trinquet de Torrent A (Sergio 

Torrecillas, Manolo Lago, Óscar López i 
Roberto Esteban) va guanyar per 70-65 al 
Riba-roja B, i es va proclamar campió de  
Segona Categoria, després de més de dues 
hores de joc.
En l’altra de les finals en què participava 
un equip torrentí, diumenge, 2 de juny, 
el Trinquet de Torrent E (Luis Corchero, 

Albert Andreu, Ramón Solaz i Benjamín 
Lladró) es va imposar al Riba-roja E, per 
70-40, i va treure el primer lloc de la Ca-
tegoria 4A B. Altres equips guanyadors 
del Trofeu: Alfara de la Baronia (1a Cate-
goria), CPV Massamagrell (3a Categoria),  
i Alberic (4a Categoria A). 

1 JUNY 2019

BEATRIZ BONILLA (CGR HERCA), 
OR EN EL TROFEU FEDERACIÓ AVANÇAT
Dissabte 1 de juny es va disputar la fase 
provincial del Trofeu Federació Avançat 
i Mitjà de gimnàstica rítmica, en què va 
participar Beatriz Bonilla, del Club Herca, 
que es va proclamar guanyadora de la ca-
tegoria Infantil en cinta.

Altres gimnastes del club torrentí es clas-
sificaren per a la fase autonòmica: l’equip 
Aleví, format per Cristina Martínez i 
Cristina Lobo, en quarta posició; Ana No-
hales, en cinquena; i Anahí Martínez,  en 
sisena.
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2 JUNY 2019  

ALEJANDRO SEBASTIÁN (CAT) VA SER OR EN EL PROVINCIAL D’ATLETISME

A Xàtiva es van disputar les proves del 
Campionat Provincial Sub-18 i Sub-20 
d’Aire Lliure de la Federació d’Atletisme, 
diumenge 2 de juny, en què Alejandro 
Sebastián Martí va fer el primer lloc de 
la classificació en llançament de martell 
(marca de 43,71 m, rècord del club que ja 
tenia ell prèviament).

15 JUNY 2019

CAMPIÓ DE L’AUTONÒMIC 
INDIVIDUAL SUB-18 

A València Alejandro va participar, el 15 
de juny, en el Campionat Autonòmic Indi-

vidual Sub-18, i en llançament de martell 
(6 kg) va obtindre el primer lloc amb una 
marca de 43,51.

 29 JUNY 2019

MEDALLA DE BRONZE EN 
L’AUTONÒMIC SUB-20

A Elx es va disputar, el 29 de juny, el 
Campionat Autonòmic Júnior d’Atletis-
me, amb una bona representació del Club 
Atletisme Torrent, que va guanyar tres 
medalles d’or i dues de bronze.
Una de les de bronze va ser per a Alejan-
dro Sebastián en llançament de martell.

6 JUNY 2019

JUAN JOSÉ RAMÍREZ, CAMPIÓ DE PILOTA 
PREOLÍMPICA
Guadassuar es va convertir del 6 al 9 de 
juny en el centre d’atenció del frontennis 
nacional amb motiu del Campionat d’Es-
panya de Clubs de Pilota Preolímpica.
Un total de 300 jugadors, procedents de 
91 equips masculins i 16 femenins, es do-
naran cita en aquesta competició que es 
disputà en el frontó municipal de la loca-
litat.
En la categoria masculina els diferents 
conjunts es distribuiran en tres grups 

segons la seua classificació en les fases 
prèvies: Divisió d’Honor, Primera Divisió 
i Segona Divisió.
Els equips participants procedien de Ca-
nàries, Castella-la Manxa, Castella i Lleó, 
Comunitat Valenciana, Euskadi, Múrcia i 
La Rioja.
Juan José Ramírez, de Torrent, i Joan 
Pascual, d’Alcàntera del Xúquer, es van 
proclamar campions del Màster de Fron-
tennis de València.

26 MAIG 2019

EL CD MONTESIÓN FEMENÍ INFANTIL-CADET, CAMPIÓ DE LA 
COPA PLATA DE LA FEDERACIÓ

El Poliesportiu Municipal de Riba-roja 
va acollir, el cap de setmana del 8 i 9 de 
juny, la festa del futbol femení valencià, 
la Festa Valenta, impulsada per la FFCV. I 
es feia coincidir amb les semifinals i finals 
de les copes Or i Plata de la Federació.
L’equip Infantil-Cadet del CD Montesión 
Femení es va proclamar campió de la 
Copa Plata en guanyar per 4-1 al CD San 
Lorenzo, de Castelló. Posteriorment, en la 
Copa Or Sub-16, el València CF Femení es 
va imposar per 6-0 al Mislata CF.
Després de les finals es va celebrar la ceri-
mònia de lliurament de premis i trofeus 
de les diferents competicions: Futbol 8, 
Cadet/Infantil i Copes.
Plantilla de jugadores: Ainoha Betanzos, 
Claudia Marcos, Mónica Soler, Míriam 
Girón, Melany Pérez, Sara Moreno, Pa-
tricia Girón, Natalia Osma, Rebeca Gar-
cía, Aroa Alfaro, Mónica Martín, Lucía 
Galán, Mireia Alemany, María Dávila, 
Claudia Velert, María Zhu, Karla Lluís, 
Silvia Montabes, Emma Garrido, Lara 
Martínez, Nayalirita i Iraia Serrano (capi-
tana). Entrenador: Gabriel Camuñas, i 2a 
entrenadora: Cheyenne Salvador.
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16 JUNY 2019 

ROCÍO JARA I  L’EQUIP DE RELLEUS, SUBCAMPIONES D’ESPANYA 
D’ATLETISME INFANTIL

A Ciutat Real es va celebrar el Campionat 
d’Espanya Infantil Sub-14 per Equips en 
Aire Lliure, el 15 i 16 de juny, al qual va 
concórrer el Club Atletisme Torrent.
Rocío Jara va ser subcampiona en la pro-
va de salt d’alçada  amb una marca d’1,47 
m.
I l’equip femení de relleus 5 x 80 m (Na-
talia Guevara, Marta Rubio, Alejandra 
Méndez, Rocío Jara i Marta Sánchez) que-
dà en segona posició (51’62), molt a prop 
de l’equip guanyador i les torrentines 
aconseguiren nou rècord del club.

En el conjunt feren una sisena posició 
mentre que l’equip masculí va quedar en 
la 13a posició. D’entre ells es pot destacar 
a Rubén González en 80 mll (11”10), Joan 
Sánchez en 80 mll (11”12) i en pes (11,45), 
que millorava les dues marques de la tem-
porada, i Álex López en salt de llargada, 
amb una marca de 4,74 m.
Les entrenadores Paula Orts i Gloria Ortiz 
van tindre un paper molt important en la 
preparació de l’equip per aconseguir este 
triomf.
 

23 JUNY 2019

FRANCISCO JAVIER PLANELLS, SUBCAMPIÓ 
D’ESPANYA DE BOCCIA PER PARELLES
El veí de Torrent Francisco Javier Planells 
Alós, tot un exemple de superació, es va 
proclamar, el 23 de juny, a Fuenlabrada, 
subcampió d’Espanya de Boccia per Pare-
lles BC-3 al costat del seu company Iván 
Alemany, integrants tots dos de l’equip 
Amics de la Boccia.
El primer lloc fou per a Wafid Bouc-
herit-Verònica Pàmies (Boccia 360 / Es-
bonat, de Catalunya) i el tercer, per a José 
Manuel Rodríguez-Ángel Ponce (FADPC, 
d’Andalusia). 
Esta mateixa formació valenciana 
d’Amics del Boccia (amb Vicente Lletí, 
Pedro Cordero, Miguel Duro i Raúl Martí) 
es va proclamar campiona d’Espanya per 
Equips.
Més de 70 esportistes de 19 clubs partici-

paren en el Poliesportiu El Arroyo en esta 
competició que reunix les millors parelles 
i equips de boccia en el Campionat d’Espa-
nya per clubs.
La boccia, que té els seus origens a la Grè-
cia clàssica, és un esport que practiquen 
persones en cadira de rodes que tenen 
paràlisi cerebral, lesió cerebral o discapa-
citat física severa, i que es col·loquen en 
un dels extrems del camp, des d’on llan-
cen les boles. La competició s’estructura 
per classes de discapacitat en BC-1, BC-2, 
BC-3 I BC-4.
Este esport forma part del programa pa-
ralímpic des dels Jocs de Nova York de 
1984 i actualment es practica en més de 
50 països de tot el món.

30 JUNY 2019    

JOSÉ ANTONIO APARICIO GUANYA EL CAMPIONAT D’ESPANYA 
MÀSTER DE 5000 M MARXA

L’atleta del CAT Torrent José Antonio 
Aparicio Montagut (Alzira, 1969), va 
participar a Sagunt en el LIV Campionat 
d’Espanya Màster, coincidint amb un ca-
lor sufocant en la jornada esportiva, que 
no li va impedir proclamar-se campió en 
5000 m Marxa.
Amb este resultat l’esportista del club 
local revalida el treball de la temporada 
amb bones competicions (primer classifi-

cat a Xàtiva en el Provincial Absolut de 
Clubs de València, el 4 de maig; i cinqué 
en l’Autonòmic Absolut de Cubs, a Gan-
dia el 18 de maig) i el seu palmarés a nivell 
estatal.
L’acompanyaren en la competició els 
membres del CAT Miguel Cosín i Isabel 
Gregori, que arribaren a les semifinals en 
100 mll i 800 mll, respectivament.
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6 JULIOL 2019

600 CORREDORS PARTICIPAREN EN LA LLEGUA 
URBANA CIUTAT DE TORRENT

El 6 de juliol es va celebrar la XXVII Lle-
gua Urbana Ciutat de Torrent, amb caràc-
ter solidari a benefici del Punt d’Aliments 
(se n’aconseguiren 500 kg), amb un recor-
regut de 5 km i una participació extraor-
dinària de 600 persones i organització de 
la Fundació Esportiva Municipal.
Els tres primers llocs de les diferents cate-
gories van ser:
Absoluta masculina: José Antonio Teller 
Fernández (Serrano Club Atletismo), Mi-
quel Caurín Latorre (CA Vilamarxant) i 
Aitor Sancho Ibáñez (Alex Campos Team).
Absoluta femenina: Mónica Pilco Inga 
(Independent), Sara Pérez Gómez (Alex 
Campos Team) i Manar Khanfour (Valen-
cia Sport).

Veterans A: Antonio Alberola (Delta Va-
lencia CA), Ricardo Remohí Gozalvo (EC 
Paco Millán) i Manuel García Rodríguez 
(Independent).
Veteranes A: Carol Gómez Sempere (Pa-
traix Team), M. Carmen Llopis Alfaro (CA 
La Pobla de Vallbona) i M. Luz Zamora 
Adillo (Torrent Corre).
Veterans B: Javier Ibáñez Ferrer (Inde-
pendent), Jesús López del Barrio (Inde-
pendent) i Javier Muñoz Serrano (Torrent 
Corre).
Veteranes B: Eva M. García Rodríguez 
(Independent), Elena Gómez Huéscar (In-
dependent) i Irene García Torrijo (inde-
pendent).

28 JULIOL 2019

EL TRINQUET DE TORRENT C ES VA PROCLAMAR CAMPIÓ DEL TROFEU 
AUTONÒMIC D’ESCALA I CORDA
El dia 28 de juliol, al Trinquet de Pobla de 
Vallbona, es va disputar la final del Tro-
feu Autonòmic d’Estiu d’Escala i Corda de 
3a categoria, en què competia el Trinquet 

de Torrent C, que es va imposar per 60-50 
a l’altre finalista, el Foios, i es proclamava 
campió de la competició.
Un altre equip nostre també va arribar a 

la final, en la categoria 4a B, el Trinquet 
de Torrent E, que va perdre davant el 
Moixent B per 20-60, i quedava per tant 
com a subcampió.

3 AGOST 2019  

MARTA MILLÁN I MÒNICA AGUILAR, PRIMERES CLASSIFICADES A PEQUÍN

Marta Millán, del CGR Àngels va ser la 
primera classificada 8th Zhong Ling In-
ternational RG Tournament Sènior B, a 
Pequín, gràcies a la seua prova de Nivell 
B en corda, amb una puntuació de 12,125, 
i millor nota Grup B en cinta, amb 12,500.

En la mateixa competició hi havia del 
Club Àngels una altra representant, Mó-
nica Aguilar, en la seua primera interna-
cional, que entre 31 gimnastes de la seua 
categoria d’Alevines, procedents de Xina, 
Japó, Singapur, Filipines, Austràlia, etc, va 

ser campiona absoluta en Pilota, 8a en la 
classificació general i 16a en la de mans 
lliures.
De la mà de les seues entrenadores, Jen-
nyfer Sorlí i Marta Yago, i amb la compa-
nyia dels seus pares, el dia 29 de juliol el 
Club Àngels va començar la seua expedi-
ció a la Xina. Els dies 3 i 4 va tindre lloc 
la competició a un hall en uns del parcs 
principals de Pequín. Més de 500 gimnas-
tes passaren pel tapís eixe cap de setma-
na. La primera jornada va ser el torn de 
Mónica, i després d’una competició inter-
minable (eixiren del hall a les 24.00 h!) 
coronaren a Mónica campiona de la cate-
goria en pilota i 8a de la general. Al dia se-
güent fou el torn de Marta qui va deixar 
el nom del club i d’Espanya molt alt quan 
van cantar les notes i van ser les més altes 
de la categoria. Moments molt emotius en 
l’internacional del Club Àngels que feia ja 
el número sis.
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25 AGOST 2019

SERGIO CALDERÓN, EN EL CAMPIONAT 
MUNDIAL DE TIR AMB ARC

El torrentí Sergio Calderón Arroyo va 
participar en el Campionat Mundial de 
Tir amb Arc en categoria Júnior i Cadet, 
celebrat del 19 al 25 d’agost a Madrid. Ser-
gio es va situar en el lloc 17é en la clas-
sificació individual i 9é en la modalitat 
d’equips, i és el tercer any consecutiu que 
el jove es classifica per a representar a 
l’equip nacional.
La delegació espanyola va acudir als 
Mundials amb 24 esportistes de les cate-
gories masculina i femenina d’arc recorb i 
arc compost. En total van ser més de 600 
esportistes els que estigueren a Madrid en 
representació de 60 països.

Ja en 2017 va estar a Rosario (Argentina) 
en el Mundial Juvenil de Tir amb Arc i un 
any abans a Madrid, al Campionat d’Espa-
nya de Tir amb Arc de Cadets i menors de 
14 anys, en què a més participava el seu 
germà Joel, quedant en els llocs primer i 
tercer, respectivament.

Amb 15 i 11 anys respectivament, Sergio i 
Joel, alumnes del Col·legi San José i 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.

5 SETEMBRE 2019

PACO ALCÁCER TORNA A LA SELECCIÓ DAVANT ROMANIA

En el partit de classificació per a l’Euroco-
pa 2020, el 5 de setembre, entre Romania 
i Espanya, el futbolista torrentí Paco Al-
cácer, que des d’octubre de 2018 no havia 
estat convocat, va marcar un gol decisiu 
per a la selecció espanyola. És el desé gol 

en 16 partits de la selecció absoluta, que 
el convertixen en el màxim anotador va-
lencià de la història, èxit a afegir al seu 
treball des que va ser fitxat pel Borussia 
Dortmund.
No obstant eixe destacat retorn a la selec-
ció davant Romania no tindria continuï-
tat ja que no va jugar en els cincs partits 
restants de la temporada davant Illes 
Féroe, Noruega, Suècia, Malta i Romania.
Paco Alcàsser, que va arribar a Barcelo-
na per l’agost de 2016, comença a donar 
els seus primers passos en el Torrent CF. 
Molt prompte el València CF s’adona del 
seu potencial i l’incorpora en les seues ca-
tegories inferiors. Alcàsser crema etapes 
amb celeritat en la pedrera valencianista, 
i debuta amb 17 anys en partit oficial amb 
el primer equip en un partit de la Copa 
del Rei. El seu èxit en l’Europeu Sub-19 
del 2011 el porta a fer la pretemporada 

2011/12 amb el primer equip, i debuta en 
la Lliga a l’edat de 18 anys, el 14 de gener 
de 2012, contra la Reial Societat a Mesta-
lla.
El 30 d’agost de 2016, el dia del seu 23 ani-
versari, es fa oficial el seu fitxatge pel FC 
Barcelona, on debuta el 10 de setembre de 
2016 en el Camp Nou contra l’Alabès en la 
Lliga. Alcácer acaba jugant un total de 27 
partits en la seua primera temporada com 
a blaugrana: 23 de Lliga, 3 de Champions i 
4 de Copa del Rei. En la seua segona tem-
porada amb la samarreta del Barça, Paco 
Alcàsser va disputar 23 partits i marcà set 
gols.
En agost de 2018 va marxar cedit al Bo-
russia Dortmund, que abonaria dos mili-
ons d’euros i assumiria la seua fitxa i es 
guardaria una opció de compra d’almenys 
23 milions d’euros, operació que es va fer 
efectiva en novembre del mateix any.

7 SETEMBRE 2019

LA FUTBOLISTA MARTA PEIRÓ INICIA UNA NOVA ETAPA EN L’SPORTING 
CLUB DE HUELVA

L’Estadi Campos Federativos de la Orden 
va ser l’escenari, dissabte 7 de setembre, 
per al debut de la futbolista torrentina 
Marta Peiró Giménez en l’Sporting Club 

de Huelva (que va perdre per 0-1 davant 
l’Atlètic de Madrid), club de la 1a Divisió 
Femenina, després de 10 anys al València 
CF, en una marxa qualificada pel seu en-
torn de traumàtica.
Marta Peiró (Torrent, 1998) començà a 
jugar en les categories inferiors a Torrent 
i formà part del València CF des dels 10 
anys. La temporada 2015-16, l’equip filial, 
on tenia fitxa, va ser campió de la lliga de 
segona divisió. Este any va ser subcampi-
ona d’Espanya amb la Selecció Valencia-
na. A partir de la temporada 2016-2017 
va obtindre fitxa del primer equip. El 21 
d’abril de 2017 va participar en el primer 
partit que el València femení disputava a 
Mestalla, un derbi contra el Llevant on les 

merengues guanyaren per 6-0. Va mar-
car l’últim gol de l’equip i va esclatar a plo-
rar, imatge que va esdevindre representa-
tiva del partit. Eixe any va participar en 
la Ronda Elit amb la Selecció Espanyola 
Sub-19.
Tenia 19 anys i dues temporades després 
el club de Mestalla no la va voler renovar 
i ella va patir una forta crisi perquè no es 
va sentir valorada esportivament, des-
prés de 14 anys jugant i haver dedicat tot 
l’esforç del que era capaç per l’equip de la 
seua vida.
Marta Peiró és un jugadora que ha desta-
cat per la seua extraordinària tècnica, ve-
locitat, físic, sacrifici pel bé del col·lectiu i 
una bona lectura en les accions ofensives.
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8 SETEMBRE 2019

EL VALÈNCIA BASKET GUANYA EL II TORNEIG 
CIUTAT DE TORRENT MEMORIAL 
PASQUAL CHULIÁ 
Del 5 al 8 de setembre es va desenvolupar 
el II Torneig de Bàsquet Júnior Ciutat de 
Torrent Memorial Pasqual Chuliá, amb la 
participació d’equips de diferents llocs de 
l’Estat i de l’estranger, amb victòria final 
del València Basket, que es va imposar en 
la final al Coosur Real Betis per 72-65.
Per al tercer i quart llocs s’enfrontaren el 
Gran Canària i el Casademont Zaragoza, 
amb un resultat de 79-81 per a este últim 
equip, que a més va tindre al seu jugador 
Aitor Etxeguren González com a MVP del 
torneig.
Participaren els equips: Alba Berlín, Stella 
Azzurra Roma, València Basket, Coosur 
Real Betis, Casademont Zaragoza, Gran 

Canària, Club Joventut de Badalona i 
l’amfitrió Nou Bàsquet Torrent.
En la jornada inaugural es va homenatjar 
Pasqual Chuliá, que va estar molt vincu-
lat al món del bàsquet en Torrent, quan 
la seua filla, Irene, acompanyada del seu 
germà Pasqual, va entregar als àrbitres 
del partit la pilota per a començar el joc, 
en presència dels equips participants i 
una representació municipal encapçalada 
per l’alcalde Jesús Ros i la Regidora d’Es-
ports, Susi Ferrer.
El València Basket repetix el pòdium de la 
primera edició del torneig si bé en aque-
lla ocasió va ser davant del FC Barcelona 
Lassa, que enguany no ha participat.

12 SETEMBRE 2019

SERGIO HIGUITA GUANYA LA 18A ETAPA DE LA VOLTA CICLISTA A ESPANYA

El corredor colombià Sergio Higuita, de 
l’Education First, es va adjudicar, el 12 de 
setembre, la 18a Etapa de la Volta Ciclis-
ta a Espanya, disputada entre Colmenar 
Viejo i Becerril de la Sierra sobre 177,5 
kilòmetres.
Nascut al barri de Castilla, a Medellín 
(Antioquia) fa 22 anys, Sergio va apostar 

per vindre a Espanya a principis de 2019. 
Després de tres anys participant en com-
peticions d’Europa de la mà de l’equip 
Manzana Postobón, era la primera vega-
da que el jove ciclista colombià anava a 
córrer i també a viure a Espanya durant 
tot l’any i sense la protecció de l’equip més 
potent del seu país. El ciclista, aconsellat 
pel seu representant, el torrentí Jorge 
Quintana, va decidir viure durant la tem-
porada a la capital de l’Horta Sud.
A Torrent, Sergio Higuita no ha estat sol. 
El grup d’entrenament creat per Jorge 
Quintana ha inclòs el brasiler Nico Ses-
sler (Burgos-BH), el mexicà Luis Villalo-
bos (Education First) o el sudafricà Willie 
Smith, qui també ha corregut la Volta a 
Espanya, però amb els colors de l’equip 
Katusha. També han entrenat amb ells 
la torrentina Cristina Martínez (Bizka-
ia-Durango) o Sergio Gil (Escribano). El 

ben cert és que la temporada de Sergio 
Higuita ha sigut realment extraordinària: 
va guanyar una etapa a la Volta a Espa-
nya, ha sigut segon al Tour de Califòrnia 
i quart al Tour de Polònia, totes elles car-
reres del màxim nivell esportiu. I tot això 
per a un corredor de sols 22 anys i que 
sempre té el somriure per resposta.
Com a curiositat, Sergio Higuita i Nico 
Sessler van protagonitzar un reportatge a 
una de les revistes de ciclisme més impor-
tants d’Espanya on explicaven les seues 
rutes d’entrenament partint des de Tor-
rent. L’entrevista va ser feta per Joseba 
Beloki, qui va ser segon al Tour de França. 
El ex ciclista basc va viatjar a Torrent per 
a conéixer millor les nostres comarques 
i carreteres. Els resultats esportius de la 
grupeta de Torrent han sigut molt satis-
factoris i és segur que en 2020 molts d’ells 
repetiran l’experiència.

22 SETEMBRE 2019

EL TORRENT CF GUANYA LA CHAMPIONS CUP D’ESCOLES DE FUTBOL
El Torrent CF revalidà el títol d’Escoles 
Champions Cup per segon any consecu-
tiu que l’acredita com la millor escola de 
futbol de la Comunitat Valenciana.
El torneig, de gran prestigi, està organit-
zat per l’Escola el Planter, amb un gran 
nivell de les escoles participants i és un 
fet singular perquè ací no guanyen els 
equips, guanya l’escola més regular al 
llarg de 18 partits en tres categories dife-
rents: Alevins, Benjamins i Prebenjamins.
En la jornada del dissabte, 21 de setembre, 
els equips taronja van fer el seu treball i 
van passar primers a la fase final.
I diumenge, 23 de setembre, en la fase 
final, van obtindre un total de 19 punts 
aconseguint una victòria que reivindica 

el gran treball de l’Escola del Torrent CF, i 
en concret, del futbol 8 taronja, amb la di-
recció tècnica de Sergio del Campo i Toni 
Jareño.

De les 16 escoles participants destacaren 
la de Torrent i les del Barri La Llum-Xi-
rivella i CD Zafranar, que feren els llocs 
segon i tercer, respectivament.
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24 SETEMBRE 2019 

PABLO CANTERO, CAMPIÓ D’EUROPA DE FUTBOL 5 PER A CECS

El torrentí Pablo Cantero es va proclamar 
campió d’Europa amb la Selecció de Futbol 
5 per a Cecs, en la huitena vegada conse-
cutiva d’eixe triomf (després de guanyar 

el de Barcelona’97, Oporto’99, París 2001, 
Manchester 2003, Torremolinos 2005, 
Atenes 2007 i Loano 2013.) en guanyar 
3-1 a França en la final de la competició 
disputada dimarts 24 de setembre, el Cen-
tre di Preparazione Paralímpica de Roma.
L’equip que dirigix Jesús Bargueiras va 
acabar el torneig invicte, amb 19 gols a 
favor i només un en contra i tornava a 
Espanya amb el bitllet per als Jocs de Tò-
quio 2020. Va arribar a la final després 
de guanyar a Bèlgica (3-0), empatar amb 
Turquia (0-0), véncer a Itàlia (4-0) i gole-
jar a Romania (7-0) en la fase de grups. 
Com a líder del grup A, en semifinal es va 
enfrontar a Anglaterra, a la qual es va im-
posar en la tanda de penals.

Pablo va perdre la visió per un tumor ce-
rebral a l’edat d’11 anys i des d’aquell dia 
no ha permés que res el detinga. Va tro-
bar la seua passió en l’atletisme, en què ha 
disputat competicions internacionals. Va 
ser velocista de 100 m i 200 m llisos i ha 
competit en la categoria de cecs B1 (cecs 
totals). Entre els seus triomfs més desta-
cats estan: Medalla de bronze en salt de 
llargada F11 del Campionat d’Espanya 
absolut 2017; campió d’ Espanya en 100 
m T11 en 2015; campió del salt de llargada 
F11 en el Grand Prix de Grosseto en 2015; 
o rècord d’Espanya de promeses en 60 m 
T11 en 2014. En els últims anys s’ha in-
volucrat en el món  de la competició de 
futbol.

5 OCTUBRE 2019

KANGOO FITNESS TORRENT ES CLASSIFICA 
TERCER EN EL CAMPIONAT MUNDIAL 
En la tercera edició del Campionat Mun-
dial de Kangoo Jumps, que es va celebrar 
a les instal·lacions de l’Institut Nacional 
d’Educació Física de Catalunya, a Barce-
lona, els dies 4 i 5 d’octubre, l’equip local 
Kangoo Fitness Torrent, capitanejat per 
Sergio Bacete, va classificar-se en el ter-
cer lloc, després de quedar entre els cinc 
finalistes dels 20 equips seleccionats prè-
viament en les semifinals.
Kangoo Jumps Fitness Festival reunix re-
presentants de tot el món en la convoca-
tòria anual que alguns mitjans de comu-
nicació han batejat com la dels “cangurs 
de ciutat” per la forma en què es mouen 
i desplacen en la realització de les coreo-

grafies. El club torrentí ja havia participat 
en les dues primeres convocatòries: la de 
2017, celebrada a Madrid, en la qual tra-
gueren el subcampionat; i la de 2018, a 
Milà, en què aconseguiren el 4t lloc, sem-
pre competint amb representants de tot 
el món, com ara Brasil, Argentina, Equa-
dor, Canadà, Mèxic, Hongria, Alemanya, 
Romania, Bulgària, Xipre, Itàlia, Irlanda, 
Regne Unit i altres països.
L’equip que va competir en el Mundial 
a Barcelona l’integraven: Sergio Bacete, 
Thais Rodríguez, Mon Verdejo, Marta 
Asensio, Juani Espeleta, Cristina Oliu, 
Marta Zaplana, Duli Bautista i Pepa Ca-
sado. 

Kangoo Fitnes Torrent va participar en el 
programa Got Talent de Tele 5 en l’emissió 
del 7 d’octubre i van obtindre el favor del 
jurat per passar a la següent fase, però no 
van arribar a les semifinals.

6 OCTUBRE 2019

EL CLUB DE TENNIS TORRENT + 45 ES PROCLAMA CAMPIÓ DE SEGONA A

El Club de Tennis Torrent de + 45 anys 
es va enfrontar amb l’Sporting CT en la 
final de la Segona Categoria Grup A, del 
XLIV Campionat d’Equips Veterans de la 
Comunitat Valenciana, el 6 d’octubre, i va 
guanyar per un contundent 4-1, que el 
col·locava en Primera per a l’any següent, 
i en competició amb els millors clubs del 

territori.
Prèviament havia guanyat 4-1 a C. Ami-
gos T, en els quarts de final, i a Tennis 
Teixereta Ibi, per 4-3, en semifinals, i va 
accedir al cim de la competició en què ha-
vien concorregut els huit millors equips 
de la categoria.
L’equip local s’havia inscrit en el campi-

onat amb els jugadors: José Ferrandis, 
Pascual Ferrandis, Julio Bareta (capità), 
Vicente Climent, Héctor M. Roldán, José 
Barberá, Juan J. Benavent, Emilio García, 
Pablo Ibor, Javier Matoses, Ramón Hoyo, 
Salvador Montesinos, Quique Albelda i 
Agustín Simarro. 
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26 OCTUBRE 2019

MARIA ORTIZ, BRONZE EN L’AUTONÒMIC ABSOLUT DE JUDO

La torrentina del Club Herca María Ortiz 
va treure la medalla de bronze en l’Auto-
nòmic Absolut, disputat el 26 d’octubre, 
que es podia valorar com un gran resultat 

si tenim en compte que havia transcorre-
gut un any del seu procés de recuperació 
de la lesió patida.
María Ortiz venia d’una temporada plena 

d’èxits esportius en el 2018: bronze en la 
Supercopa d’Espanya a Jaca (9 de juny), 
subcampiona de la Supercopa d’Espanya 
a València (9 de juliol), participació en els 
Jocs Europeus del Mediterrani a Portugal 
(21-26 de juliol), bronze en la Copa d’Es-
panya Absoluta  (7 d’octubre) i plata en 
la Supercopa d’Espanya a Pamplona (12 
d’octubre).
En 2017 María havia estat bronze en el 
Campionat d’Espanya Júnior de Judo; i 
havia participat en l’equip nacional Júni-
or per a l’European Cup de La Corunya.
I tenia dels anys anteriors un bon pal-
marés: En 2016 es va proclamar, a Lorca 
(Múrcia), campiona Júnior d’Espanya de 
Sambo (modalitat lluita de judo) i campi-
ona de la Copa Espanya A Sub-21, a Va-
lència.

26 OCTUBRE 2019

OR DE RICARDO MUÑOZ EN EL TORNEIG 
DE JUDO MÀSTER CLÀSSIC 
A CASTELLÓ
El judoka de l’Herca Ricardo Muñoz va 
pujar al més alt del pòdium en el Torneig 
Màster Clàssic, a Castelló, el 26 d’octubre, 
ja que va treure la medalla d’or en M4 - 71 
kg.
Manuel Rubio treia el mateix dia la meda-
lla de bronze en M3 (entre 40 i 44 anys) 
i - 95 kg.
Va ser una molt bona forma de reincor-
porar-se al món de les competicions d’este 
esportista, que s’havia apartat en els úl-

tims anys, i per a qui les activitats de la 
seua filla Iris en el mateix club han servit 
d’estímul per tornar a l’esport que més li 
agrada. Els seus inicis a l’Herca van ser 
amb la gimnàstica esportiva, que el va 
ocupar dels 8 als 16 anys, i on va obtindre 
nombrosos èxits.
Esta medalla d’or a Castelló el va decidir 
a preparar-se, en companyia amb Manuel 
Rubio, per a participar en la Copa d’Espa-
nya, a celebrar a Sevilla l’1 de febrer.

26 OCTUBRE 2019

VALERIA ESCRIHUELA, PRIMERA DE LES VALENCIANES EN 
L’AUTONÒNOMIC DE NATACIÓ

Dissabte 26 d’octubre, en les proves de la 
3a passada de nivell nacional la nadadora 
del CN Alquimia de Torrent Valeria Es-
crihuela Guerrero fou la primera de les 
nascudes en 2011 en la Comunitat Valen-
ciana que va superar les proves de nivell 

autonòmic.
La competició va tindre lloc a la piscina 
Ricardo Ten, de Benimàmet, amb la par-
ticipació de 35 nadadores de la categoria 
Alevines 1 (nascudes fins al 2009).
Valeria va començar a practicar este es-

port en la temporada 2017-2018 i ja es 
van veure les seues possibilitats quan 
va aconseguir una setena posició en la 
competició de figures de la categoria Ben-
jamines d’entre les 57 nadadores partici-
pants.

17 NOVEMBRE 2019

PRIMERA DE LA LLIGA DE 
FIGURES I RUTINES 
TÈCNIQUES 

A La Nucia es va disputar, el 17 de novem-
bre, la 1a prova de la lliga de Figures i Ru-
tines Tècniques, que acabarà en maig de 
2020, amb 180 esportistes i onze clubs, en 
què la nadadora Valeria Escrihuela (CD 
Alquimia) va quedar primera d’entre les 
de la seua categoria Alevines 1 (nascudes 
en 2011) i classificant-se en el lloc 47 d’en-
tre 68 esportistes.
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3 NOVEMBRE 2019

JAVIER MARTÍNEZ I JORGE NAVARRO VAN DISPUTAR LA FINAL 
DEL L’EUROPEU DE GIMNÀSTICA ACROBÀTICA

L’esportista de Torrent Javier Martínez 
López, amb el seu company d’equip Jorge 
Navarro, va disputar la final del Campi-
onat d’Europa de Gimnàstica Acrobàtica 
a Holon (Israel) representant a Espanya i 
acabant en un meritori sisé lloc.
Fins a Holon es desplaçaren els gimnastes 
sènior Javier Martínez i Jorge Navarro 
acompanyats pels júniors Ismael Medina 
i Luz Lupiáñez amb els tècnics Nicolás 
Fresneda i Guillem Martínez i el selecci-
onador nacional, Jorge Méndez.

La parella Martínez-Navarro va finalit-
zar l’All Around en sisena posició després 
d’aconseguir 27.090 punts en l’exercici 
d’equilibri, 25.780 en el dinàmic i 26.500 
en el combinat, i van aconseguir la clas-
sificació per a la final del exercici d’ equi-
libri. En la prova definitiva van treure 
26.990 punts, que els col·locà en la sisena 
posició del rànquing. Un gran èxit per al 
Club Dinàmic de València, al qual perta-
nyen.

9 NOVEMBRE 2019

ÁNGEL ANDRINO, PRIMER DE LA CLASSE 2 DEL 
CAMPIONAT D’ESPANYA DE RAL·LIS D’ASFALT
Els dies 8 i 9 de novembre, a la Nucia, es 
va disputar el Campionat d’Espanya de 
Ral·lis d’Asfalt (que inclou dotze proves 
en 2019), amb la participació del pilot de 
Torrent Ángel Andrino, que amb el seu 
copilot  David Lara, va aconseguir el pri-
mer lloc en el Grup N-Classe 2.
L’avilés resident a Torrent, als comanda-
ments d’un Suzuki Swift, disputa la seua 
primera prova del Campionat d’Espanya 
de Ral·lis d’Asfalt, el XXV Rallye de La 
Nucia-Costablanca, al qual arribava des-
prés d’aconseguir el segon lloc en la Copa 
Kobe de Madrid.

Una punxada a poc d’iniciar-se la com-
petició (TC5 Relleu - Penàguila) va mar-
car la seua carrera en perdre 12 minuts. 
Per davant 115 quilòmetres i un total de 
7 trams s’incorporaven a partir del TC5– 
per a lluitar pel Grup N i la classificació en 
la Classe 2. 
Esta notable actuació va despertar en el 
corredor les ganes de participar en el XX 
Ral·li Ciutat de València Memorial Javi 
Sanz, els dies 29 i 30 de novembre que 
seria puntuable per a la Copa d’Espanya 
d’Escuderies de Ral·lis d’Asfalt, al qual fi-
nalment no pogué assistir.

10 NOVEMBRE 2019

ANA MARIA GASCÓN (CGR ITVECA) VA PARTICIPAR EN LA COPA BASE 
INDIVIDUAL A PAMPLONA

La gimnasta del Club Itveca Ana Mª Gas-
cón va representar a València en compa-
nyia d’altres quatre esportistes en la Copa 
Base Nacional de Gimnàstica Rítmica, 
celebrada a Pamplona del 6 al 10 de no-
vembre, en la seua categoria Juvenil i en 
la modalitat de corda.
Per a arribar a Pamplona primer va haver 
de superar la fase provincial (28 de setem-
bre), en la qual estigueren també les com-
panyes d’equip Marta Tobar i Estela Abad 
així com les integrants del conjunt de Na-

cional Base (Nerea López, Alicia Lino, Ai-
tana Hurtado, Lena Hak i Andrea Vilar).
Després, el 5 d’octubre, a Calp es van ce-
lebrar les proves de la fase autonòmica 
on Ana Mª Gascón es va classificar 4a i 
va guanyar una plaça per al nacional de 
Pamplona.
Encara donaria una alegria més el 13 d’oc-
tubre ja que en l’inici de la temporada del 
Trofeu del Mediterrani, a Oliva, va treure 
la medalla d’or.

10 NOVEMBRE 2019

PAOLA MARTÍNEZ I CAROL ROUSAUD (CGR XIRIVELLA), EN EL NACIONAL 
BASE DE CONJUNTS DE RÍTMICA

Del 6 al 10 de novembre es va disputar 
el Campionat Nacional Base de Conjunts 
de Gimnàstica Rítmica, a Pamplona, en el 
qual dues gimnastes torrentines del Club 
de Rítmica Xirivella van treure la sisena 
posició del total de 90 equips participants.
Este conjunt s’havia proclamat campió en 
la fase provincial.
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17 NOVEMBRE 2019

MARTA PÉREZ (CAT) GUANYA EL CROSS DE SANT JOAN
L’esportista del Club Atletisme Torrent 
Marta Pérez Sapena va aconseguir la pri-
mera posició, a Sant Joan d’Alacant, del 
Cross en la categoria Sub-23 Femenina, 
en una competició que va reunir més de 
mil persones entre les diferents categori-
es i grups. La seu marca va ser extraordi-
nària: 00:21:46. 
Marta havia tret a l’inici de l’any el sub-
campionat de l’Autonòmic Individual de 
Pista Coberta a València; i el subcampio-
nat del Provincial Absolut de clubs a Va-
lència i de l’Autonòmic Sub-23, estes dos 
proves dins de la temporada d’Aire Lliure.
També participaren en la prova júnior Ar-

nau Rosaleny, que va fer una gran carrera 
i va quedar en 6a posició, amb 00:17:57 i 
Carlos Paredes, que feia el seu primer 

cross i Sergi Sena, que competia en Sub-
18.

17 NOVEMBRE 2019

EL CGR HERCA, TERCER EN EL PROVINCIAL DE FEDERACIÓ AVANÇAT 
DE CONJUNTS

El Club Herca de Rítmica de categoria Jú-
nior va participar, a Alquerías del Niño 
Perdido, el 17 de novembre, en la sego-

na fase del Trofeu Federació Avançat de 
Conjunts, després d’haver aconseguit en 
la primera fase (Almussafes, 19 d’octubre) 

la quarta posició. L’equip integrat per Be-
atriz Bonilla, Anahí Martínez, Ana No-
hales, Patricia Sánchez i Andrea Caballer, 
amb la seua entrenadora Karla Alacreu, 
va obtindre la millor puntuació de la seua 
categoria en esta fase i va a aconseguir la 
medalla de bronze, que l’habilitava per a 
estar present en la fase final a disputar en 
l’Alcora.

24 NOVEMBRE 2019 

COPA DE BRONZE EN 
L’AUTONÒMIC DE FEDERACIÓ 
AVANÇAT

El conjunt Júnior del club Herca, format 
per Beatriz Bonilla, Anahí Martínez, Ana 
Nohales, Patricia Sánchez i Andrea Caba-
ller i la seua entrenadora Karla Alacreu, 
va participar a la fase autonòmica del 
Trofeu Federació Avançat.
Amb dos passes de la seua coreografia van 
obtindre la segon i quarta millor nota que, 
finalment, amb la suma de les dues li van 
donar el tercer lloc i la copa de bronze.

17 NOVEMBRE 2019

EL CGR TORRENT JUVENIL ES PROCLAMA SUBCAMPIÓ AUTONÒMIC DE 
FEDERACIÓ BÀSIC

El conjunt Juvenil del CGR Torrent va 
participar el 24 de novembre en la loca-
litat de l’Alcora a la fase autonòmica del 
Trofeu Federació Avançat, després d’ha-
ver-se proclamat campió de la fase pro-
vincial (17 de novembre) a la localitat de 
l’Alquerías del Niño Perdido.
El conjunt estava format per Nuria 
Tomás, Laura Simón, Carla Capella, Laura 
Blanco i Sonia Moraga, que van treballar 
de valent durant la temporada per poder 
arribar ací, amb el suport incondicional 
de les seus entrenadores Susi Ferrer i 
Lara San Pablo.
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7 DESEMBRE 2019

MANUEL SOLER, EN EL CAMPIONAT D’ESPANYA DE CAÇA MENOR AMB GOS 
El torrentí Manuel Soler March va re-
presentar la Comunitat Valenciana en el 
Campionat d’Espanya de caça menor amb 
gos unes setmanes després de procla-
mar-se campió provincial en la localitat 
de Bugarra el 26 d’octubre.
La prova estatal va tindre lloc a Osuna 
(Sevilla), el 7 de desembre, on en compa-
nyia d’altres dos caçadors representà a la 
Comunitat Valenciana després de finalit-
zar quart en la LI Semifinal celebrada en 
Munera (Albacete).

Va classificar-se en el 8é lloc amb 1850 
punts (1150 per davall del guanyador, Ri-
cardo Ramos).
Es tracta de la segona edició consecutiva 
en la qual el torrentí participa en la fi-
nal nacional, després de quedar nové en 
la passada edició de 2018 disputada a La 
Roda (Albacete), temporada en què a més 
va ocupar el tercer lloc a nivell autonò-
mic. Un any abans, en 2017, Manuel So-
ler ja havia conquistat els títols de campió 
provincial i autonòmic.

15 DESEMBRE 2019

ALEJANDRA NICOLÁS, MEDALLA DE BRONZE EN 
L’AUTONÒMIC DE SALT AMB PONIS
Al Club Hípic Oliva Nova es va disputar, 
els dies 13, 14 i 15 de desembre, els Campi-
onats Autonòmics de Salt amb Obstacles i 
Salt amb Ponis, que organitzava la Fede-
ració Valenciana d’Hípica i que suposava 
l’última prova de l’any.
L’esportista de Torrent Alejandra Nicolás 
Hidalgo va aconseguir la medalla de 
bronze de la disciplina Salt amb Ponis B 
amb Aribo de Sault, després d’Inés Ber-
múdez i Joaquín Cuesta, primera i segon 
respectivament de la classificació general. 
La Finca Poni Club, al qual pertany Ale-
jandra, va treure 11 medalles d’entre totes 
les categories en què participava.

En esta modalitat hi havia també les cate-
gories Ponis A, Ponis C, Ponis D, Alevines, 
Infantils, Juvenils, Joves Genets, Adults i 
Veterans.
En la primera setmana de desembre el 
mateix club La Finca havia participat 
en el XIX Gran Premi Poniclub d’Espa-
nya 2019, disputat a les instal·lacions de 
l’UCJC Sport Club de Madrid, amb quinze 
genets -la torrentina entre elles- i la con-
currència de 64 equips procedents de les 
diferents federacions territorials. Mario 
Parra, Ana Tiffon i Miren Melgosa van 
ser la guanyadores de la categoria Ponis 
B.

30 DESEMBRE 2019

EL CLUB VOLEIBOL TORRENT, BRONZE EN LA COPA D’ESPANYA
El Club Voleibol Torrent va tornar de la 
competició Copa d’Espanya, celebrada al 
Palau Multiusos de Guadalajara els úl-
tims dies de desembre, amb la medalla 
de bronze en la categoria Infantil, en un 
grup amb 21 equips de les diferents fede-
racions i acompanyat d’un club de Beni-
dorm, l’altre representant de la CV.
La categoría Infantil Femenina 4 se es-
trenava enguany i les primeres campio-
nes van ser les xiques del Molina Voley 
(Múrcia) al guanyar en el desempat a 
Esvol (Cantàbria), completant una gran 
remontada (20-25/25-14/15-13). El partit 
per al bronze fou per al CV Torrent, que 

va derrotar en un derbi valencià a Servi-
group Playas Benidorm B en el tiebreak 
(25-13/22-25/15-5).
En la categoria Juvenil Femenina també 
participà el Voleibol Torrent, en les com-
peticions de Valladolid.
El Voleibol Torrent ha recorregut un llarg 
i difícil camí des que en 2013 es va fun-
dar el club, gràcies a l’esforç d’un grup de 
joves jugadores, residents a Torrent, amb 
la presidència d’una de les ànimes del col-
lectiu, Jordi Gil.
Per l’entitat han passat uns quants tèc-
nics, cadascun dels quals ha aportat la 
seua experiència i il·lusió pel voleibol: 

Zdravko Kamenov (2013 a 2015), Alejan-
dro Correa (2015 a 2017), Teguayco de 
León, Juanfran Álvarez, Laia Gil, Kamen 
Kirilov (2017 a 2019), Alba Padilla (fins la 
temporada passada), Antonio Castellano, 
Paula Olmos, Nacho Sanz o els entrena-
dors dels equips masculins, Adrián i Ar-
turo, alguns compartint responsabilitats 
en les diferents formacions que s’anaven 
creant, i han format una societat espor-
tiva que en el moment actual té 8 equips 
(dos masculins i 6 femenins) amb un cen-
tenar de jugadores; i un equip sènior en la 
1a divisió autonòmica.
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mundo

VINE A VISITAR-NOS! 
De dilluns a dissabte de 9:00 h a 21:30 h

6

7 Parc Comercial  
El Toll-L’Alberca 
*Parking 75 plazas propias 
                80 plazas compartidas 

1 C/ Canonge Gisbert, 10

4 C/ San Valeriano, 9 
*Parking 24 plazas

Con Mundo Consum, 

ganas en ventajas

Recuerda que con tu tarjeta Mundo 
Consum te beneficias de muchas ofertas 
especiales y descuentos.

Y si todavía no eres socio-cliente, pide la 
tarjeta en caja y empieza a disfrutarla.

2 Av. al Vedat, 16 
*Parking municipal (1h gratis)

5 Av. al Vedat, 98

3 C/ L’Horta, 8

TU COMPRA  ONLINE EN 

Av. Barcelona 92 
*Parking



Ƈ
DESDE

al mes
��

C/ Guardia Civil 19, 

Torrent (Valencia)

Gimnasio Hercawww.deportivoherca.com

96 155 3131

clubherca@gmail.com

      Tu centro de 
entrenamiento  
              personal

“Insignia de Oro de la Ciudad de Torrent”“Insignia de Oro de la Ciudad de Torrent”“Insignia de Oro de la Ciudad de Torrent”

“Placa al mérito deportivo de la Generalitat Valenciana”“Placa al mérito deportivo de la Generalitat Valenciana”“Placa al mérito deportivo de la Generalitat Valenciana”





sempre
al teu costat!


