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FRUITS DE
LA CONSTÀNCIA
EN L’ANY DE
LA PANDÈMIA
E

ls dos primers mesos i mig de 2020 miràvem amb
sorpresa la quantitat d’activitats que registràvem
per a la nostra publicació i vèiem la dificultat de portar al dia els continguts per a l’edició de l’Anuari, tal
era el ritme que observàvem en el món de la cultura,
l’art, l’economia, les associacions, l’esport, etc.
I vingué la declaració de l’estat d’alarma per tal d’encarar la crisi sanitària i la consegüent paralització
en tots el àmbits de l’activitat de la ciutat, que fèien
recordar-nos els temors de solament unes setmanes
abans. I ara el problema era tan gran que ja no pensàvem en altra cosa que en les conseqüències que
podria tindre la pandèmia a tots els nivells.
El retorn a poc a poc a una normalitat molt relativa
en juny portaria la continuïtat segons en quins àmbits i en quina extensió. Vam reprendre aleshores la
redacció de les notícies de l’any, i vam ser conscients
que el confinament va donar l’oportunitat de crear
alguns nous projectes que es podien desenvolupar
des de casa.
L’Anuari conté un seguit de reconeixements -segons
els criteris que hem utilitzat per a fer esta selecció- 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’inclouen els referits a les àrees cultural, social i econòmica, 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 cronològicament i en la capçalera de cadascuna d’elles
figura la data concreta, una fórmula que permet visualitzar millor aquells actes especialment arrelats a
diferents moments del calendari. I en moltes 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 procediment
que facilita el coneixement de les trajectòries i una
presentació més clara.
Amb esta nova edició no tenim altre objectiu que
donar de forma sistematitzada les notícies anuals de
persones i entitats, de manera que siguen conegudes
i així contribuir a la vertebració social de la nostra
ciutat, una aportació creiem que important perquè
és una manera d’estretar els lligams que hi ha entre
els torrentins i torrentines que se senten membres
de la nostra comunitat local, aquella per a qui els
partíceps entenen i senten el nom de Torrent com
alguna cosa més que un topònim.
Completem així la sisena edició de l’Anuari, que vam
començar amb un treball al número del BIM Torrent
194 (Hivern 2015-2016), que es convertiria en el primer pas cap a una publicació independent, editada
en format virtual els anys 2016 i 2017 i també en paper en les edicions de 2018, 2019 i 2020.

Vicent Alabajos
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PREMIS I RECONEIXEMENTS
9 - GENER - 2020

EL MUSEU DE L’HORTA SUD REP L’ACREDITACIÓ DE L’ICOM

El Museu Comarcal de l’Horta Sud Josep Ferrís March va rebre, el 9 de gener, l’acreditació de l’ICOM (Consell Internaci-

onal de Museus), una organització no governamental i sense
ànim de lucre creada el 1946, que treballa a nivell internacional i aglutina institucions de caràcter museístic i professionals
d’este camp.
Té com a objectiu principal la conservació, el manteniment
i la difusió del patrimoni cultural i natural de la humanitat,
present i futur, tangible i intangible. Es finança principalment
amb les quotes d’afiliació dels seus socis i amb el suport de diversos organismes governamentals, entre altres institucions.
Manté relacions formals amb la UNESCO i executa part del seu
programa per a museus. Tant les oficines centrals de l’ICOM,
com el centre d’informació per a museus de la UNESCO, tenen
base a París. L’ICOM gestiona els drets d’explotació del domini
d’internet .museum, un domini de nivell superior.
Els socis membres de l’ICOM tenen accés gratuït o reduït als
museus adherits i reben uns butlletins amb notícies relacionades amb este món.

10 - GENER - 2020

LES PROFESSORES PAOLA DE LA CRUZ I ESTHER DOMINGO REBEN PREMIS
A LES MILLORS DOCENTS

En la gala final dels Premis Educa-Abanca, del 10 de gener,
dues professores de Torrent, Paola de la Cruz i Esther Domingo, van rebre una distinció per la formació, transmissió de valors i projecció social de la seua trajectòria professional.
Paola de la Cruz Sánchez, del CEI DinoSchool, va quedar en
segon lloc del grup d’Educació Infantil, solament superada per
la madrilenya Patricia del Valle.
Esther Domingo Fernández, de Torrent, que treballa als Maristes La Merced-Fuensanta, de Múrcia, va quedar en sisena
posició de la categoria d’ESO-Batxillerat.
Paola de la Cruz és mestra d’Educació Especial, formadora pedagògica de docents, i que fa més de 15 anys traballa en Educació Infantil, és defensora d’una escola viva, oberta, interactiva,
plena d’estímuls i artística.
Fou funcionària en les Llars d’Infants de Cunit (Tarragona) i
després va iniciar el seu treball de coordinadora pedagògica de
les Escoles Infantils de criança respectuosa d’inspiració Reggio
Emilia: DinoSchool al Vedat de Torrent i Urban DinoSchool a
Benimaclet.
Reggio Emilia és l’enfocament educatiu conegut com la pedagogia de la sorpresa, és a dir, seguix el seu principi que els
xiquets aprenen el que experimenten i que sense sorpresa i
emoció (sense diversió) no hi ha aprenentatge possible. I va ser

6

en el Centre Internacional Loris Malaguzzi (Itàlia), especialitzat en esta filosofia, on Paola es va formar en els camps de la
metodologia i direcció de centres.
Esther Domingo Fernández (València, 1990) va cursar els estudis de Primària i Secundària al Col·legi La Puríssima de Torrent i es va llicenciar en Història en la Universitat de València
en 2013. Posteriorment, es va treure el màster en Formació del
Professorat (UCV) i en el curs 2014-2015 el màster Interuniversitari d’ Història Contemporània (UV) amb la idea de fer a
l’any següent el doctorat en Història. Del repartiment del seu
curriculum per diferents llocs va resultar que li ofertaren treballar al Col·legi Maristes La Merced-Fuensanta, de Múrcia, on
va ingressar en setembre de 2016, i on actualment exercix de
professora de Geografia i Història. Durant els anys que va estar a Torrent va participar com a educadora en el Centre l’Assumpció Amparo Alabarta i també com a secretària general de
Júniors Moviment Diocesà.
En el procés d’edició d’este Anuari s’han fet públics els IV Premis Educa-Abanca, en què Paola de la Cruz, del CEI Dinoschool de Torrent, va estar triada guanyadora com a Millor Docent
en Educació Infantil de l’any 2020, reafirmant el seu reconeixement d’excel·lent professional.

PREMIS I RECONEIXEMENTS
17 - GENER - 2020

DANI GIL, ENTRE ELS CENT NOMS IMPRESCINDIBLES DEL
TENNIS ESPANYOL

El director del Grup Mediterrània de Tennis Torrent (GTM)
Dani Gil figura, per segon any consecutiu, en la llista dels 100
noms imprescindibles del tennis que apareix en la publicació
d’Idustrial del Tennis (5a edició).
El criteri que es va seguir per confeccionar-la és el mateix que
en anteriors ocasions: aquells professionals que, sense ser ju-

gadors del segment que podem anomenar d’elit, porten a terme una tasca amb trets distintius i positius dins del teixit que
conforma el tennis espanyol.
Dani Gil va jugar fins als 19 anys, però s’ha centrat en l’ensenyament cosa que li apassiona. Ha treballat, estudiat o viscut
als Estats Units, França, Itàlia i Grècia i parla 5 idiomes. Porta des de l’any 2000 fent de preparador i, després d’estar tres
anys coordinant l’escola de tennis Santa Anna, va passar a treballar amb Dectra al CTT.
Actualment és director de Tennis de Camp Towanda (Pennsylvania, Estats Units) considerat com un dels 10 millors summer
camps del món. Compta amb experiència en tornejos estatals
entre campaments a USA. Així mateix organitza les jornades
del Travelling Academies que és un esdeveniment importat
d’USA.
Entre les seues titulacions del Registre Professional del Tennis
estan: Director de tennis, Coach nacional, Entrenador nacional i Jutge àrbitre. I dels registres internacionals: Profesional 1
(EE. UU.) i Head professional (Europa).

24 - GENER - 2020

PILAR MARTÍNEZ, LA OPINIÓN DE TORRENT I LEVANTE-EMV REBEN ELS
GUARDONS DEL V PREMI BOTAFOCS FALLA CRONISTA

El jurat dels V Premis Botafocs, que convoca la Falla Cronista,
va seleccionar, el 24 de gener, els guardonats d’esta edició: Pilar
Martínez, el periòdic local La Opinión de Torrent i l’edició de
l’Horta del Levante-EMV.
A Pilar Martínez, per la seua contribució a la cultura i el seu
compromís amb el teatre en la seua llarga trajectòria.
Al periòdic La Opinión de Torrent per recuperar la crítica local
en les falles de Torrent, que van rebre M. Carmen Casabán i
Manuel Amate.
A l’edició de l’Horta del Levante-EMV, que celebra 25 anys del
seu funcionament oferint informació del nostre poble i de la

comarca, premi rebut per la corresponsal Laura Sena.
El jurat va estar format per Nativitat Fajardo en representació de GTI Teatre; David González i José Manuel Ferrando
en representació de la Falla de la plaça del Doctor Collado de
València; Boro Ciscar i Aitor Sánchez en representació de la
COMFET; i Miguel Balaguer Nieto-Márquez.
Pilar Martínez Martínez, nascuda a Torrent, ha desenvolupat
a la nostra ciutat la seua tasca professional, cultural i social.
Professionalment ha estat catedràtica de Llengua i Literatura
Castellanes i de Francés i ha treballat a l’IES Serra Perenxisa
i, anteriormente, al Tirant lo Blanc a més de ser professora de
Teatre.
És coautora de diverses publicacions en francés, editades per
la Conselleria d’Educació, com Pile ou Face (1986), coautora de
llibres de text per a l’editorial Oxford (Copains, 2010); coautora
amb Mario Máñez d’una Antología de Teatro Español en un Acto
editada per l’editorial Tilde (2001); i Llegir, tota una aventura,
guia per fer bons lectors editat per la Biblioteca Valenciana /
Conselleria de Cultura i Esport (2009).
Ha impartit nombrosos cursos i tallers de teatre i d’animació
lectora, membre d’El Abanico, grup de didàctica del teatre des
de 1992, on ha publicat quaderns didàctics i introduccions per
a produccions del Centre Teatral Escalante de València i altres
companyies teatrals d’àmbit nacional com ara Teloncillo (Valladolid), Achiperre (Zamora), La Carreta (Elx), així com per a la
col·lecció Micalet Teatre de l’Editorial Bromera.
Va ser fundadora en 1997 junt a Mario Máñez de Cucurucú
Teatre, associació pel foment del teatre de la qual ha sigut
presidenta durant molts anys, i és membre també de Coturno
Teatre.
Va fundar la Mostra de Teatre Escolar junt a Mario Máñez,
de la qual ja s’han dut a terme 23 edicions. Actriu amateur en
diversos muntatges, com La Celestina, El Casament, Rondalles
d’Enric Valor, etc. I va fundar també el Club de Idiomes Torrent,
amb el suport de la Caixa d’Estalvis de Torrent el 1971.
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PREMIS I RECONEIXEMENTS
31 - GENER - 2020

JOSÉ Mª PEIRÓ, DOCTOR HONORIS CAUSA PER LA UNIVERSITAT DE
MAASTRICHT
Metodista de Són Paulo (2010), ha estat director de l’Institut
Universitari d’Investigació IDOCAL i president de l’Associació
Internacional de Psicologia Aplicada (2011-2014).
Autor de més de 50 llibres i de 130 articles publicats, està especialitzat en inserció laboral dels joves, qualitat de servei, clima
i cultura a les organitzacions, equips de treball, aspectes psicosocials de les TIC (tecnologies de la informació i la comunicació) i prevenció de riscos psicosocials.
Ha rebut, entre altres, els premis Psicòleg de l’Anys 2016; Reconeixement del Col·legi de Castella i Lleó 2016; Premi a la professionalitat de la Fundació Diagrama 2015; Reconeixement
del Col·legi de la CV 2011; Medalla d’Or del Consell General de
Relacions Laborals d’Espanya 2010; Premi Carta de Poblament
de Torrent 2009; Col·legiat honorari d’Andalusia Oriental
2009; Col·legiat honorari de Psicòlegs de Las Palmas de Gran
Canària 2003..

23 - NOVEMBRE - 2020

HOMENATGE DE LA UNIVERSITAT NACIONAL
DEL PERÚ
El 23 de novembre la Universitat Nacional Federico Villarreal de Perú va retre un homenatge al catedràtic torrentí en el
transcurs de la VII Conferencia Internacional de Psicologia,
que es desenvolupava en línia i que s’allargaria fins dimecres,
25 de novembre.
En la seua intervenció, “El impulso del teletrabajo durante la
COVID-19 y los retos que plantea”, J. M. Peiró va explicar que
les empreses i els empleats han de preparar-se per a realitzar
un teletreball que siga competitiu per a ser sostenible.

17 - DESEMBRE - 2020

EN LA CELEBRACIÓ DELS 100 ANYS DE
L’ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL DE
PSICOLOGIA APLICADA

La Universitat de Maastricht va investir el professor de la Universitat de València José María Peiró, catedràtic de Psicologia
Social i de les Organitzacions, com a doctor “honoris causa” divendres 31 de gener.
La vespra de la seua investidura va pronunciar una conferència amb el títol “Són els treballadors feliços més productius?”,
en la qual va abordar el tema de la sostenibilitat del benestar i
de l’acompliment en el treball.
La seua investidura a la Universitat de Maastrich va coincidir
amb el 44 aniversari de la fundació d’esta universitat, la més
internacional d’Holanda, amb la meitat de l’estudiantat estranger, en una cerimònia dirigida pel rector, Rianne Letschert
José María Peiró (Torrent, 1950) és llicenciat i doctor en Filosofia i Lletres per la Universitat de València, llicenciat en Psicologia per la Complutense de Madrid, i catedràtic de Psicologia
Social i de les Organitzacions per la UV.
També ha estat nomenat doctor “honoris causa” per la Universitat Miguel Hernández d’Elx (2017) i la Universidade
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Amb motiu de la celebració del centenari de l’Associació Internacional de Psicologia Aplicada (International Association of
Applied Psychology - IAAP), que es va celebrar a Cancún, del
13 al 17 de desembre, esta associació va elaborar un fullet en el
qual es descriuen els orígens i àmbits de la Psicologia Aplicada,
i es realitza un recorregut pels diferents presidents de la IAAP
des de 1920 - entre els quals es troba el catedràtic torrentí José
María Peiró (període 2011-2014)- i els desenvolupaments històrics realitzats en esta disciplina durant estos 100 anys.
La IAAP ha dedicat importants esforços per reafirmar el paper de la Psicologia Aplicada a la societat i el món des de la
seua creació, mantenint un compromís ferm en l’actualitat per
ajudar a assolir el compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, com per exemple, l’eliminació de la pobresa al
món, la promoció del creixement econòmic i el treball decent
per a tothom, la reducció de la desigualtat, l’acció contra el canvi climàtic, la promoció d’ecosistemes sostenibles, així com la
lluita per la igualtat de gènere, la igualtat en educació, la creació de societats inclusives i pacífiques i la justícia per a tots.

PREMIS I RECONEIXEMENTS
31 - GENER - 2020

CELEBRACIÓ DEL 75 ANIVERSARI DEL COL·LEGI SANT TOMÁS DE AQUINO

Del 24 al 31 de gener hi hagué un programa d’activitats per a
commemorar els 75 anys del Col·legi Sant Tomás de Aquino,
fundat per Enrique Miquel Mossi i Fernando Furió Roca el 8
de gener de 1945.

Les activitats van incloure, entre d’altres, una mostra de fotos i
documents a la sala d’exposicions de l’Espai, que va estar oberta del 24 al 30 de gener; una carrera solidària per a l’alumnat
i les famílies, que va acabar amb un dinar de paelles; competicions esportives dels alumnes al Camp Sant Gregori; trobada
de jocs de taula; celebració de la festivitat de Sant Tomás, que
incloïa la vetlada Records del passat, per a rememorar anècdotes i moments viscuts entre les aules i el pati del col·legi; la presentació del llibre La sombra que adelgaza de l’exalume Fausto
Guerra; celebració del Dia de la Pau; missa d’acció de gràcies; i
sopar del 75 aniversari.
Totes estes activitats van comptar amb una bona participació
dels exalumnes de diferents èpoques i famílies així com dels
membres actuals de la comunitat escolar, i l’organització d’un
grup de persones vinculades al col·legi coordinades per la directora actual, Ana Miquel Andreu.
La fotografia escolar correspon al curs 1960-61 amb els mestres Enrique Miquel, Fernando Furió i Juan Piles.

2 - FEBRER - 2020

VICENT BALAGUER GUANYA EL IV CONCURS BANKIA D’ORQUESTRES

El Palau de les Arts va acollir el IV Concurs Bankia d’Orquestres de la Comunitat Valenciana, organitzat per l’Institut Valencià de Cultura (IVC) amb la col·laboració de Bankia i la Federació de Societats Musicals (FSMCV).
En la categoria Salvador Giner va participar la Jove Orquestra
Unió Musical de Benaguasil, interpretant la Simfonia núm. 40
de W. A. Mozart i l’Idil·li de Sigfrido de R. Wagner, dirigits per
Vicent Balaguer, professor de violí del Conservatori Professi-

onal de Música de Torrent, que va obtindre el primer premi.
Esta iniciativa, emmarcada en el programa Bankia Escolta València, dona un protagonisme major al moviment orquestral
que existix dins de les societats musicals valencianes. La seua
finalitat és promoure i donar suport a la interpretació i la difusió de la música com a part fonamental del patrimoni cultural
valencià, així com la d’enfortir l’entorn associatiu de les societats musicals i les seues orquestres
Als cinc anys comença Vicent Balaguer els seus estudis musicals a Benaguasil, el seu poble natal, i des d’eixe moment no
pararia en les seues activitats concertístiques i formatives. Als
18 anys ocupa la plaça de professor de violí del Conservatori
Superior de Música de València i, més tard, ingressa en l’Orquestra de València com a violí solista. Professor de la JONDE,
JONC i OEMUC a Catalunya, OJIP i Jove Orquestra de la Comunitat Valenciana. Ha impartit classes en els conservatoris
de Cullera, Superior d’Aragó, Superior de Castelló, Superior de
les Illes Balears. I ha estat professor dels cursos de perfeccionament de Morella, Cullera, Benidorm, l’Eliana, Ontinyent,
Zumaia, Menorca, Torrent i Palma de Mallorca.
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PREMIS I RECONEIXEMENTS
7 - FEBRER - 2020

LA GERMANDAT DEL SANT SEPULCRE CELEBRA ELS 90 ANYS
La Germandat de Setmana Santa del Sant Sepulcre de Torrent
celebrava els 90 anys i el primer gran acte d’este aniversari va
ser l’exposició “El Sant Sepulcre. La història d’un pas en imatges”, que es va mostrar a la seu social, del 7 al 14 de febrer.
Diumenge 16 de febrer hi hagué la benedicció de la remodelació i restauració del pas del Sant Sepulcre, així com la capella
on descansaria des d’eixe moment la imatge en la parròquia
Ntra. Sra. de Montesión.
El president de la germandat, José Enrique Tronchoni Sanz,
va fer lliurament de dues plaques en agraïment, una per la col·
laboració del consistori a l’alcalde Jesús Ros, que va ser l’encarregat de tallar la cinta d’inauguració, i l’altra a Javier Ruiz,
director de Caixa Rural Torrent, entitat que també ha fet costat
a la confraria en este 90é aniversari.
La Germantat del Sant Sepulcre, fundada en 1930, és la segona
més antiga de la nostra ciutat, i va ser iniciativa d’un grup de
membres de l’Adoració Nocturna de Torrent: Francisco Medina Chuán, Vicente Pérez Balaguer, Santiago Arévalo Yago,
Antonio Pardo Bochons, Manuel Monera Chuliá, José Mª Chuliá Chuliá, José Gozalvo Almenar, Ascensio Carratalá Benlloch,
José Ibáñez Clemente, Vicente Sanz Mora, Francisco Planells
Andreu, Evaristo Pérez Navarro, José M. Anchel Pérez, José
Andreu Viñes, Ricardo Chuliá, José Miquel Navarro, José Vilanova Nácher i José Gasull Sanz.
La germandat té actualment un cens de 750 associats i el Germà Major de 2020 -que seguiria en el càrrec en el 2021- és
Juan Martín Prieto.

8 - FEBRER - 2020

75 ANIVERSARI DE LA GERMANDAT FLAGEL·LACIÓ DEL SENYOR
La setmana de celebració del 75 aniversari de la germandat
Flagel·lació del Senyor es va inciar amb la processó i la recepció
de la Relíquia de la Santa Columna de Jerusalem, de la qual és
custòdia la Confraria del Senyor de la Columna de Saragossa
i que es va poder contemplar en la parròquia de l’Assumpció,
amb un concert de cloenda de la vetlada a càrrec del Plèiade
Cor Jove i un quintet de corda dirigit per Rafael Ortí.
Les activitats continuaren diumenge 16 de febrer amb l’acte
commemoratiu de la germandat a la sala cívica de l’Antic Mercat i una missa de clausura a la parròquia de l’Assumpció de la
Mare de Déu.
La germandat es va crear en 1945 i la primera junta de govern
va estar integrada per: Miguel Portolés Estivalis com a consiliari; Leandro Daries Cardona, president; Francisco Pérez Company, secretari; José Costa Monera, comptador; Luis Cervera
Andreu, tresorer; i José Chuliá Campos, cobrador.
La germandat compta actualment amb 280 confrares, el president és Alejandro Andreu Arnau i la Germana Major de 2020,
Maria Teresa Planells Alós, que repetiria en 2021 per la suspensió dels actes per motiu de l’estat d’alarma de la crisi sanitària.
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PREMIS I RECONEIXEMENTS
8 - FEBRER - 2020

FELIPE HURTADO ÉS ELEGIT PRESIDENT DE L’ACADÈMIA ESPANYOLA DE
SEXOLOGIA I MEDICINA SEXUAL

En el transcurs de les XII Jornades Nacionals d’Actualització
en Violència de Gènere i VIII Encontre de l’Acadèmia de Sexologia i Medicina Sexual, que es van celebrar a Santander els
dies 7 i 8 de febrer, el nostra paisà Felipe Hurtado va ser elegit president de l’esmentada societat, i assumia així la màxima
responsbilitat estatal en la planificació i gestió dels importants
aspectes del camp de la Sexologia dins del Sistema de Salut Pública.
Hurtado pertany a diverses societats científiques: en l’actualitat és membre del Comité Assessor de l’Associació Mundial
per a la Salut Sexual (WAS), secretari General de la Federació
Llatinoamericana de Sexologia i Educació Sexual (FLASSES),
vocal de la Junta Directiva de la Federació Espanyola de Societats de Sexologia (FESS), Acadèmic Permanent de l’Acadèmia
Espanyola de Sexologia i Medicina Sexual, i president de l’Associació Espanyola d’Especialistes en Sexologia (AES).
10 - MARÇ - 2020

RECONEIXEMENT D’UN TREBALL D’EDUCACIÓ
SEXUAL PER LA CONSELLERIA DE SANITAT

Felipe Hurtado va rebre de la Direcció General de Salut Pública de la Generalitat Valenciana, un reconeixement de Bones
Pràctiques en Salut per un treball d’educació integral de la sexualidad amb enfocament en diversitat en infància i adolescència.
Felipe Hurtado és doctor en Psicologia i des de 1994 treballa al
Departament de Salut Sexual i Reproductiva Font de Sant Lluís, del Centre de Salut Pública Doctor Peset, de la Conselleria
de Sanitat.
Va editar també el llibre titulat Atención sociosanitaria de la
transexualidad y diversidad identitaria, en coordinació amb
Marcelino Gómez Balaguer (endocrí), com a resultat de la col·
laboració d’un ampli equip de professionals (21 en total) que
treballen en unitats d’Identitat de Gènere i Serveis de Salut
d’hospitals de diverses comunitats autònomes d’Espanya, totes
i tots amb gran experiència en les seues especialitats corresponents (Endocrinologia, Psicologia clínica, Psiquiatria, Pediatria,
Ginecologia, Cirurgia mamària, Cirurgia plàstica i reparadora
i Medicina familiar i comunitària) i, a més, grans coneixedors
de la realitat de les persones trans i de les seues necessitats
assistencials.

8 - FEBRER - 2020

JAVIER CELADA VA SER FINALISTA DEL IV CERTAMEN DE POESIA DE
VILLENA

L’artista local Javier Celada Pérez va participar en el IV Certamen de Poesia Amalio Gran, que patrocina la seu de Villena
de la Universitat d’Alacant, amb la composició “A caraperro”
(recitada en la vetlada per Lorenzo Tonetti), que va meréixer el

passe a la final conjuntament amb altres 10 treballs, dels quals
s’alçaria amb el primer premi “Terrones de emoción”, de Javier
Samper Madrigal.
El 15 de maig es va fer pública la selecció dels deu finalistes del
Concurs “Nuestros Mayores”, de Zenda Libros, patrocinat per
Iberdrola, en el qual Javier Celada, amb el relat “La memoria
de Remedios”, va estar seleccionat. “Alcanfor”, de Rodríguez
Valladares, va ser el guanyador del certamen, amb un jurat
format pels escriptors Juan Eslava Galán, Juan Gómez-Jurado,
Espido Freire, Paula Izquierdo i l’agent literària Palmira Márquez.
Celada també va ser finalista, en juliol, amb la seua composició “Venial”, del IV Concurs de Poesia en Instagram, iniciativa
d’ Iberdrola-Zenda Libros, a la qual es presentaren al voltant
d’un millar de treballs.
En octubre el relat “Adiós, niño lobo” va meréixer ser un dels
deu seleccionats al concurs Historias Rurales, també de l’editorial Zenda, i dedicat al centenari de Miguel Delibes, sumant
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així tres seleccions en l’any en esta editorial, dos de relats i un
de poesia.
Celada havia publicat en 2019 el poemari El rumor de las horas
(Olé Libros), que ha estat definit com una interessant amalgama de sensacions que es fusionen a la perfecció amb la fotografia i la il·lusració en un apassionant viatge al món de les

emocions, i tot a partir de les vivències del seu poble natal.
Javier Celada, nascut a Tébar (Conca) en 1965, es va traslladar
amb la família a Torrent quan tenia dos anys. Des de ben menut mostrà afició per les lletres, i escrivia poesia des dels 14
anys, amb vivències autobiogràfiques, termàtica social, sentiments i cançons.

9 - FEBRER - 2020

LA FALLA BARRI COTXERA CELEBRA EL 50 ANIVERSARI

El 9 de febrer, a l’Auditori Municipal de Paiporta, es va celebrar
la Gala del 50 Aniversari de la Falla Barri La Cotxera, en què es
van reunir nombrosos representants de l’associació festiva de
les diferents èpoques.
El periodista Aitor Sánchez va ser el presentador de l’acte. La
gala es va estructurar per dècades, de manera que després d’un
vídeo de presentació de cada dècada es donava pas als repre-

sentants d’eixos 10 anys. La jornada va estar plena de nostàlgia
i de referents en esta comissió, com ara el cant de l’estoreta, la
indumentària, les falles i com no, el trasllat de la Mare de Déu.
L’acte es va tancar amb les paraules d’Arturo Boix, qui fora
vicepresident 1r de Junta Local durant molts anys i persona
de referència històrica en les festes falleres de la ciutat i molt
volguda en la comissió.

9 - FEBRER - 2020

EL COL·LEGI LA PURÍSSIMA GUANYA L’AUTONÒMIC DE DISSENY
DE ROBOT FIRST LEGO

El col·legi La Puríssima de Torrent va guanyar el premi al mi-
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llor disseny de robot en el campionat autonòmic de la First
LEGO™ League, de robòtica i enginyeria, que es va disputar
els dies 7,8 i 9 de febrer al campus d’Alcoi de la Universitat Politècnica de València. Durant el matí del dissabte una vintena
de col·legis de tota la Comunitat Valenciana van presentar els
seus projectes per a millorar les ciutats en les quals viuen.
Els alumnes de 4t d’ESO de la Puríssima, Alejandro Rodríguez,
Alberto Vives, Mar Alcantud, Eva Olmos, Alex Iranzo, Dani
Ruiz, Sasha Climent i Ismael Méndez es van centrar en la creació d’un prototip de màquina que arreplega el CO2 de Torrent
i filtra l’aire per a millorar les condicions mediambientals de
la ciutat. L’equip Taulego va guanyar este premi gràcies al disseny d’un sistema de “pells” del robot, amb diferents carcasses
que afavoria l’agilitat de les proves.
Per a realitzar el projecte van rebre l’assessorament d’enginyers, químics, com la visita que van realitzar a l’Institut Ítaca
(de la UPV) i de la pròpia regidoria de Medi Ambient i Transport de la ciutat per a conéixer els punts amb major concentració de trànsit i contaminació.
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10 - FEBRER - 2020

EL ROMERAL GUANYA LA SISENA CULLERA DE FUSTA DE VIKIPAELLA

Un total de 32 restaurants de la província de València reberen
la distinció Wikipaella 2020 per la qualitat de les seus paelles
clàssiques en la gala celebrada el 10 de febrer de 2020, i d’entre
elles la del Restaurant El Romeral, de El Vedat, que sumava
així la sisena distinció.
El Palau de l’Exposició de València va acollir la presentació de
la V Guia On Menjar autèntica Paella, de José Maza, Guillermo
Navarro i el periodista Paco Alonso, un acte que va servir també per al lliurament dels Premis Wikipaella 2020.

Van rebre la distinció María García i Jesús Izquierdo, treballadors de l’empresa, la qual va nàixer en 1932 per inciciativa del
matrimoni format per Ángel Climent i Marcela Andrés, i que
en l’actualitat dirigix Raquel Climent, una neta dels fundadors.
Per a esta edició 2020, els premiats especials van ser la DO Carxofa de Benicarló i la Carxofa d’Almoradí (denominació d’origen), en la categoria d’Ingredient; premi al Xef de l’Any a Toni i
Vicent Montoliu, que representen l’essència d’este plat, cuinat
a llenya i en la seua barraca de Meliana; i l’últim d’estos premis
va ser atorgat a l’Institut Tecnològic AINIA, pel seu constant
treball tant de recerca com de difusió en relació als productes
que constituïxen els ingredients de la paella tradicional

11 - FEBRER - 2020

LES CORTS VALENCIANES RATIFIQUEN ALFRED COSTA COM A DIRECTOR
GENERAL D’À PUNT MÈDIA

L’11 de febrer el periodista de Torrent Alfred Costa va ser ratificat per les Corts Valencianes com a director general d’À Punt

Mèdia amb els vots a favor de PSPV, Unides Podem i Compromís. Costa substituïa així Empar Marco, primera directora dels
nous mitjans públics valencians.
El Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de
Comunicació (CVMC) havia proposat Alfred Costa com a nou
director general i faltava que les Corts ho validaren per majoria absoluta. Superat este tràmit, el Consell Rector formalitzà
el seu nomenament per un període de tres anys. Costa va ser el
candidat que va generar més consens dins del Consell Rector,
per davant de Francesc Garcia Donet, l’altre candidat finalista.
Llicenciat en Periodisme, va iniciar la seua trajectòria professional en RNE-València el 1988. El 1990 s’incopora a RTVV
on va desenvolupar tasques de guionista i presentador. Entre
1997 i 2013 ocupa diferents responsabilitats com a Cap de Promocions, Programes, Nous Projectes i Ficció Seriada. Ha estat
director creatiu en productores privades (2010-2011) i cap de
compres a la distribuïdora de cinema Art-Mood a Barcelona.
També va exercir el càrrec de regidor responsable de Comunicació, Cultura, Transparència i Turisme a l’Ajuntament de
Torrent. Pel que fa a la docència, va ser professor de Creació de
Continguts en el CEU San Pablo (2005-2017) i professor convidat en el Màster de Continguts de la Universitat de València
(2018 i 2019).
Al 2018 s’incorpora a À Punt Mèdia com a cap d’Emissions,
càrrec que ha ocupat fins al seu nomenament com a director
general de l’espai públic de comunicació valencià.
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11 - FEBRER - 2020

DANIEL CATALÀ ÉS DOCTOR EXCEL·LENT CUM LAUDE

Daniel Catalá, professor i investigador de la Universitat Politècnica de València, va defensar la tesi “La colaboración público-privada como instrumento de intervención pública para el
impulso de la innovación: un análisis del Sistema Español de
Ciencia, Tecnología e Innovación”, l’11 de febrer, i va obtindre
la qualificació d’excel·lent cum laude i la menció de doctorat internacional, a més de la proposta de la tesi per part del tribunal
pels Premis Extraordinaris de Doctorat de la UPV.
Un dels objectius principals del treball era entendre com plantejar la col·laboració público-privada en innovació a Espanya
per afavorir amb ella l’articulació de sistema i el seu acompliment innovador. Els resultats obtinguts mostren com en cadascuna de les dimensions de la CPP, territorial, sectorial i organitzacional, hi ha factors que incidixen en els baixos nivells
d’articulació del sistema espanyol d’innovació. En gran mesura, els reptes que se li plantegen al sistema per afavorir la col·
laboració entre els seus agents passen per una clara redefinició
del paper que alguns d’ells han d’exercir en l’escenari actual.
Al tribunal estaven el dr. José Albors Garrigós (professor
Ad-Honorem de la UPV), el dr. Javier Pinazo Hernandis (Professor del CEU-Cardenal Herrera) i el dr. Peter Mesaros (degà
de la Facultat d’Enginyeria Civil de la Universitat Tècnica de
Kosice a Eslovàquia).
Les directores de la tesi van ser la dra. María de Miguel Molina,
de la UPV, i la dra. Eloísa del Pino Matute del CSIC (esta última
va ser cap de gabinet de l’exministra de Sanitat, Luisa Carcedo,
durant el seu mandat abans de ser rellevada en la legislatura).
Daniel és graduat en Gestió i Administració Pública i Màster
en Gestió d’Empreses, Productes i Serveis per la Universitat
Politècnica de València UPV, així com MA in International
Product and Service Management per la Universitat d’Ansbach (Alemanya). Ha realitzat estades de formació i investi-

gació becades en el Centre de Ciències Humanes i Socials del
CSIC a Madrid, en el Centre d’Investigacions Sociològiques
(CIS), també a la capital d’Espanya, i en la mateixa Universitat
d’Ansbach.
Ha publicat alguns treballs sobre avaluació de polítiques públiques, àrea en què és Expert Universitari per la Universitat de
Sevilla. I en eixa data ocupava una vocalia en la Junta Directiva
de la Societat Espanyola d’Avaluació de Polítiques Públiques.
D’esquerra a dreta de la foto: Eloísa del Pino, Peter Mesaros,
Javier Pinazo, José Albors, Daniel Catalá i María de Miguel.
24- SETEMBRE - 2020
ELEGIT PRESIDENT DE LA SOCIETAT ESPANYOLA
D’AVALUACIÓ
Daniel Catalá va ser elegit president per al període 2020-2024
de la Societat Espanyola d’Avaluació de Polítiques Públiques
(SEE).
L’elecció es va produir el 24 de setembre, en l’Assemblea General de socis que va tindre lloc en el transcurs de l’XI Conferència Bienal Internacional de la SEE celebrada al Centre
d’Innovació Las Naves de l’Ajuntament de València, amb estos
membres en la junta direciva: Juan Casero (secretari general) i
els vocals: Borja Colón, Aida Vizcaíno, Antonio Igea i Dolores
Parra.
La SEE té com a objectius generals impulsar la institucionalització de l’avaluació de polítiques públiques en la gestió per a la
ciutadania com a ferramenta de millora de la qualitat democràtica a través de la transparència i la participació, i promoure
la cultura de l’avaluació en les organitzacions públiques.

14 - FEBRER - 2020

ROSA ORTÍ I ALFRED DOMÍNGUEZ REBEN LES DISTINCIONS FILLA
PREDILECTA I FILL ADOPTIU DE TORRENT
El 14 de febrer, a l’Antic Mercat, es va celebrar l’acte institucional de lliurament dels títols de Filla Predilecta de Torrent
a Rosa Ortí Mateu, i Fill Adoptiu a Alfred Domínguez Ibáñez,
nomenaments que s’havien aprovat al ple de la Corporació
Municipal el 30 d’octubre .
Rosa Ortí Mateu naix a Torrent en 1942. En acabar el batxiller
elemental ingressa en el Col·legi de les Carmelites a Tarragona;
demostra gran interès i capacitat per a estudiar i amb 17 anys
obté el títol de Magisteri. Sent la vocació religiosa des de ben
jove i professa en la Congregació Vedruna. En 1968, fa els vots
perpetus i enceta un període docent intensiu: oposita a mes-
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tra de l’Estat i n’obté el títol; és directora del Col·legi Vedruna
de Cambrils durant cinc anys i renova els mètodes educatius i
treu la llicenciatura de Pedagogia en la Universitat de Barcelona.
En 1977 va a la República Dominicana de missionera i en 1982
la destinen a la República de Xina, on roman huit anys. Exercix
de professora d’espanyol a la Universitat de Tamkang, a Taipei,
s’integra com a correctora en l’equip que elabora el Diccionario
Chino de la Lengua Española, dirigit per Fernando Mateos (SJ);
coneix Yves Raguin, el seu mestre en espiritualitat, qui tindrà
una gran influència en el pensament de Rosa, i a qui li traduïx
cinc llibres al castellà; escriu Historia de las Hermanas Carmelitas de la Caridad en Asia; i obté el doctorat en Filosofia (Literatura Hispànica) en la Universitat de Filipines.
En 1990 la destinen a Roma i es llicencia en Teologia per la
Universitat Gregoriana. A partir de 1992 en la Universitat de
Múrcia impartix l’assignatura Fenomenología de la oración y
técnicas orientales de relajación. Mentre, escriu tres llibres:
Templar y contemplar: Técnicas de relajación y oración; Joaquina:
Una mujer fascinada por la Trinidad; i Religión y Cultura.
La Universitat de Múrcia li encomana visitar diverses universitats a Pekín, i també la Universitat Catòlica de Betlem i
la Universitat Nacional de Palestina per a firmar convenis de
col·laboració.
En 2012, en jubilar-se com a professora de la Universitat de
Múrcia, es trasllada a Jerusalem i s’implica a exercir el voluntariat. Coopera amb els Franciscans a traduir i corregir textos
en el projecte Breviary Pro Terrae Santa i s’integra en el projecte Pastoral Penitenciària.
En març de 2018, Rosa patix un problema cardiovascular i per
prescripció mèdica no podrà seguir exercint l’altruisme que
practica a Israel. Actualment viu a la Comunitat del Canyamelar i continua exercint el voluntariat amb l’associació Espai
Obert en el mateix barri, on dona classes d’espanyol a immigrants.
Al llarg del seu recorregut intel·lectual i missioner ha aprés
diverses llengües: a més d’en castellà i en valencià, pot expressar-se en francés, italià, anglés i xinés; també té coneixements
bàsics d’àrab, hebreu i llatí.
Alfred Domínguez Ibáñez (Quart de Poblet, 1946) és llicenciat
en Filosofia i Lletres, va exercir com a professor de Filosofia als
instituts de Bunyol i Gandia, i des del curs 1978-79, al Tirant lo
Blanc de Torrent, on tindria la responsabilitat de la direcció du-

rant vint anys. Milers d’alumnes han passat per les seues aules
i han pogut observar-ne les qualitats pedagògiques i personals,
com ara l’amor a la lectura, el gust per pensar i fer ús de la raó,
l’amabilitat en escoltar, o el comportament ètic. La docència,
que mai ha deixat, a excepció de dos cursos, entre 1989 i 1992,
en què va estar en la Conselleria de Cultura i Educació com a
cap de servei de Formació del Professorat, l’ha compaginada
amb altres activitats.
De 1995 a 2003 formà part de l’equip de govern de l’Ajuntament de Torrent al front de delegacions com la de Festes i Falles, Cultura, Participació ciutadana, Arxius i Biblioteques, Esports, Auditori... Com a regidor, va recuperar el sentit original
del terme “política”: construir ciutadania, i ho posà en pràctica:
impulsà amb èxit l’associacionisme festiu; fomentà la participació, la igualtat i la inclusió; i l’activitat cultural va conéixer
una etapa brillant i fecunda, amb fites com ara la commemoració del 750 aniversari de la Carta Pobla, la inauguració de
l’Auditori, l’Oficina de Promoció i Ús del Valencià o el retorn de
la imatge de la Mare de Déu del Pòpul.
Des del l’any 2001 fins al 2016, va impartir classe en Florida
Universitària dins dels programa de la Universitat dels Majors
“El plaer d’aprendre”. Igualment, en l’Escola de Ciutadania en
Femení Maria Moliner, organitzada per l’Associació Dones de
la Comarca de l’Horta Sud.
Ha realitzat tasques d’investigació centrades en els il·lustrats
valencians (Tosca, Piquer, Mayans) fruit de les quals és la publicació d’un assaig sobre la introducció del pensament modern a Espanya, en 1982. I també s’ha dedicat als temes relacionats amb l’Ètica, sobre la qual ha publicat, en col·laboració
amb altres autors, un llibre sobre Dilemes morals.
Promotor incansable de l’amistat cívica, que considera imprescindible perquè la vida pública funcione bé, ha estat, al llarg de
tretze anys, president de la Fundació Horta Sud, que té com a
finalitat la promoció de la societat civil. En el legat que deixava
destaca l’obtenció del segell de qualitat de Fundació Cívica i el
reconeixement de la Fundació com a Pionera de l’Economia del
Bé Comú.
I forma part del grup organitzador del Foro d’Opinió de Torrent, que complia en 2020 els dèsset anys i pel qual han passat
persones molt destacades dels diferents àmbits de la cultura,
societat, ciència, política o economia.

17 - FEBRER - 2020

LA BODEGA, DE TORRENT, PRIMER PREMI DEL III CONCURS DE ROSSEJAT
TORRENTÍ
El Restaurante La Bodega, de Torrent, va guanyar el primer
premi del III Concurs de Rossejat Torrentí, el 17 de febrer, a les
instal·lacions d’El Pino, per davant de Casa Granero (Serra) i
Goya Gallery (València), segon i tercer respectivament.
El concurs, organitzat per l’Associació Gastronòmica Cassola
de Sant Blai, va comptar amb 24 restaurants participants de
diferents punts d’Espanya d’entre els quals hi havia de Torrent: Los Abetos, La Plaza, La Bodega, Don Julio i La Taskería.
Els premis econòmics van ser: 1.500 € per al guanyador, 600
€ per al segon i 300 € per al tercer. Fins a Torrent es van desplaçar especialistes, reconeguts xefs, així com periodistes i responsables de publicacions relacionades amb la gastronomia i el
turisme. Una oportunitat de donar a conéixer el plat més típic
de la nostra ciutat.
El concurs, amb Diego Gallego al cap de l’organització, va
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comptar amb el suport de l’Ajuntament de Torrent, la Diputació de València, la Generalitat Valenciana, Fotur (Federació
d’Oci, Turisme, Jocs, Activitats recreatives i Indústria de la Comunitat Valenciana), així com de les empreses patrocinadores.
En el transcurs de l’esdeveniment es presentà el llibre Turisme

i Gastronomia de Torrent, editat per l’Associació Gastronòmica
de la Cassola de Sant Blai, organitzadora del Concurs Nacional
de Rossejat Torrentí.
En la imatge Raúl Cerrón i Toni Ramos, socis del Restaurant
La Bodega.

20 - FEBRER - 2020

PROJECTES INTERASSOCIATIUS PREMIATS EN LA CONVOCATÒRIA 2020
PER LA FUNDACIÓ HORTA SUD

La Gala de les Associacions de l’Horta Sud, celebrada a la sala
d’actes del diari Levante-EMV, el 20 de gener, va acollir el lliurament de les Ajudes a Projectes Interassociatius de l’any 2020
-10 projectes dels 28 presentats- iniciativa de la Fundació Horta Sud, Caixa Popular i el Grup Ugarte Automoción.
Els 10 projectes que promouen el treball en xarxa entre associacions dins d’una mateixa localitat o en l’àmbit comarcal de
l’Horta són:
. “Sostenibilitat 3F”. Associació Veïnal i Cultural Tres Forques,
AMPA CEIP Ciudad de Bolonia, AMPA Escoleta Infantil SOLC,
Colecamins, València per l’aire, més de 20 empreses, entitats
educatives i Associació de Comerciants Mercat de Castella.
. “L’alzheimer és cosa de tots”. Associació Cultural Falla Verge de l’Olivar, AFASUD, Artistas Noveles, Onda Valencia TV,
Special K Crem, Grupo Tiryus, Grup de Cant, Ball i Dances
l’Olivar, Club Gimnasia Rítmica del Barri del Cristo, CF Sporting Alaquàs, Ajuntament d’Alaquàs, Periòdic Levante, Laura
Sena Periodista, Papelería Aguña, Comerços d’Alaquàs per al
mercat solidari, EPA Alaquàs, Residencia Canalejas, Junta Local Fallera i Comissions Falleres d’Alaquàs
. “Inspira’t, voluntariat ambiental”. Patronat Intermunicipal

Francisco Esteve (PIFE), Proyecto Empar, Plena Inclusión CV
i Fundación Limne.
. “No al bullying!”. AMPA Enric Valor, AMPA Pere Boil, AMPA
García Planells, IS Pere Boil, CEIP Enric Valor i Vives i CEIP
José García Planells.
. “Creació de taules de cultiu per a diferents entorns urbans”. El
Club de l’Horta, Hackerspace i Benimakers.
. “Natació adaptada”. AFADIMA i Club de natación Fénix.
. “Vestint il·lusions”. ARTIC i Taller Madre Mazzarello-Amparito Baviera.
. “La memòria dels sentits”. Associació de Veïns El Vedat, Solidaritat Torrent i ARTIC.
. “Riu Túria, més viu que mai”. AFEMPES, Coordinadora en Defensa de los Bosques del Turia, CIEEF (Centro para la Investigación y Experimentación forestal), PRISMA (Mancomunitat
Camp del Túria) i Fundación Secretariado Gitano.
. “Las mil miradas del barrio”. Associació Teuladí, A VV Barri del Cristo, Asociación Majomaï, Compartiendo Solidaridad,
AMPA CEIP Nuestra Señora del Carmen, AMPA CEIP Vicente
Blasco Ibáñez.

21 - FEBRER - 2020

JULIO HUERTA REP LA MENCIÓ HONORÍFICA ANDALÚS DEL L’ANY DE LA
FEDERACIÓ D’ENTITATS ANDALUSES
La Federació d’Entitats Culturals Andaluses de la Comunitat
Valenciana (FECACV) va celebrar els actes commemoratius
del Dia d’Andalusia, amb un programa que es va iniciar divendres 21 de febrer, amb un sopar de gala al municipi d’Albal, de
500 persones assistents, en què Julio Huerta, coordinador de
la Fundació Horta Sud, va rebre la menció honorífica d’Andalús de l’Any.
Des de fa ja més de 10 anys, la Fundació Horta Sud col·labora
amb la FECACV realitzant formació per a les entitats federades, trobades amb joves, així com l’avaluació de l’impacte del
moviment associatiu de la Federació.
Les activitats festives es van clausurar diumenge 23 de febrer
amb l’acte institucional del Dia d’Andalusia a la Comunitat Va-
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lenciana, que va reunir a més de 4.000 persones a Torrent,
procedents de les entitats andaluses de Castelló, València i
Alacant.
Julio va nàixer a Manises i és fill i nét d’andalusos. És pare
amorós i home de família. La seua implicació en els moviments
socials comença sent jove quan participa activament en les
associacions culturals i veïnals del seu barri. Als 16 anys crea
amb altres joves l’Associació Juvenil En Marxa per a la realització d’activitats dirigides a la gent menuda del barri. Des
d’eixes primeres activitats no ha parat de participar: animador d’associacions de tot tipus, cases de joventut, associacions
veïnals, educatives, culturals; projectes d’educació en el temps
lliure amb joves; sempre educant en la participació. És persona
compromesa amb el treball de base, l’acció i la militància per
millorar el seu entorn i la vida de les persones que l’envolten.
Va estudiar Animació Sociocultural i Educació Social i es va
especialitzar en la gestió d’entitats no lucratives. Actualment,
i després d’una intensa activitat professional que inclou el seu
pas per l’Administració Pública, és director de la Fundació Horta Sud.
La Fundació Horta Sud va nàixer l’any 1972 a Torrent dins d’un

context polític molt diferent de l’actual en el qual la democràcia
està instal·lada en la nostra societat. En la dècada dels anys 70
era més necessària que mai una societat civil estructurada i
forta per acompanyar el procés de transició cap a una societat
democràtica. Després de cinquanta anys de trajectòria l’entitat
aspira a consolidar-se com un actor clau que treballe en la reconstrucció del moviment associatiu de la comarca de l’Horta
Sud. Un teixit associatiu compromés en la defensa dels drets
humans i valors democràtics, que contribuïsca a una societat
més justa i a la millora i el progrés de la humanitat.

27 - FEBRER - 2020

CRISTINA BEA, PERIODISTA DE L’ANY ALS PREMIS CSIF

La torrentina Cristina Bea, Beatriz de Zúñiga i Alfonso Gil
guanyaren els premis periodístics de la Comunitat Valenciana
2020 que atorga el sindicat CSIF en una gala celebrada el 27
de febrer.
Una jurat format exclusivament per professionals dels mitjans
de comunicació va prendre esta decisió sobre els guardons que

organitza el CSIF amb la col·laboració de Ribera Salut i Uniteco
Assegurances.
Cristina Bea, redactora de Movistar Plus, especialitzada en
retransmissions esportives, va ser distingida com a Periodista de l’Any; Beatriz de Zúñiga, redactora de Las Provincias,
especialista en maquetació, va rebrer el premi a la Periodista
Revelació; i Alfonso Gil, redactor de l’Agència Efe, el premi a la
Trajectòria Professional.
En l’acte, que va comptar amb una assistència de 200 persones, van intervindre, a més de les guardonades, la presidenta
autonòmica de CSIF Comunitat Valenciana, Alicia Torres; la
consellera de Justícia, Administració Pública i Interior, Gabriela Bravo; el president de les Corts, Enric Morera; i Miguel Borra, president nacional de CSIF.
Cristina Bea, periodista (UV, 2001-2006), màster en Màrqueting i Gestió Comercial, va començar la seua trajectòria en la
professió amb 15 anys a Ràdio Torre, UPV Ràdio, LP Ràdio, LP
TeVa TV, Indigo Media, Gol, Bein Sports, Laliga TV i, des de
2018, en Movistar Plus, sempre vinculada a l’esport: futbol i
bàsquet, sobretot; primer a carrusels i, posteriormente, amb altres funcions. Paral·lelament, des de 2009 també treballa com
a freelance la comunicació corporativa d’empreses.

3 - MARÇ - 2020

ANA CORONADO REP EL PREMI DONA ATENEA 2020
Representants de la corporació municipal i les associacions
culturals, veïnals i festives es van reunir a la sala d’actes de
l’Ajuntament, el 3 de març, on se celebrava el lliurament del
Premi Dona Atenea 2020, que se li va atorgar a la periodista
Ana Coronado Gavilán, directora de publicacions i BIM (Butlletí d’Informació Municipal) de l’Ajuntament, premi que li va
lliurar la regidora de Polítiques d’Igualtat, Marina Olivares.
Coincidint amb la seua vint-i-cinquena edició, el premi, que
se emmarca en el programa d’activitatrs de la Setmana de la
Dona, reconeixia el treball i la labor de la periodista que va
prendre les regnes del BIM en l’estiu de 1983.

L’acte, que va ser presentat per la periodista torrentina Isabel
Olmos, sotsdirectora de Levante-EMV, va arrancar amb la
música d’un quartet de corda format per alumnes del Conservatori Professional de Música de Torrent.
Amb emoció la protagonista de la vesprada va pronunciar
unes paraules d’agraïment al públic i, a més, va fer un repàs de
la història de la revista ATENEA des dels seus principis, sense
oblidar dedicar un espai a les 24 dones Atenea que l’han precedida.
Per a acabar l’acte, la regidora de Polítiques d’Igualtat va fer
lliurament d’un ram de flors a Isabel Gavilán Carrasco, mare
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d’Ana Coronado, que ha sigut un exemple per a ella i, que com
bé va explicar la periodista, “ha sigut la meua dona Atenea”.
Ana Coronado es va fer càrrec de la direcció del BIM en 1983,
tres anys després d’acabar la carrera en la Universitat Autònoma de Barcelona, i progressivament se li van encomanar altres
respsonsabilitats, com ara suplements monogràfics, notes de
premsa, la revista ATENEA o llibres i documentals biogràfics
de persones destacades del municipi.
La trajectòria de la revista ATENEA abraça des de 1989 fins a
2010, anys en què esta publicació municipal ajudà amb els seus
continguts a visibilitzar les dones de la ciutat i a contribuir a la
seua formació i enriquiment personal.
En 1995 apareixia en ella la nova secció, Mujer de ATENEA,
una entrevista a una dona que destacara per mèrits propis en
la societat, perquè es reconeguera la seua vàlua i representara,
d’alguna manera, a les altres dones, i els donara veu. Amb el
temps, esta distinció s’institucionalitzà amb el nom de “Dona
Atenea”, un premi anual que atorga l’Ajuntament i que en
2020 va celebrar la seua vint-i-cinquena edició.
Un dels seus treballs més reconeguts ha estat les monografies
realitzades de persones i d’altres en què s’ocupava d’entitats,
amb ocasió de l’atorgament municipal de distincions com ara
la insígnia o la medalla d’or de la ciutat o el nomenament de fill
predilecte o adoptiu de Torrent.
També hem de destacar des de 2009 la publicació Premis Carta
de Poblament, que va per l’edició novena (2019), en la qual es
fa una biografia, molt rica en fotografies, de les persones i entitats que són distingides en els camps de Societat i concòrdia,
Arts i lletres, Ciència, tecnologia i medi ambient, Trajectòria
professional i Esports.
I més recentment, des de 2016, les publicacions sobre persones
distingides anualment com a “Torrentins que fan banda”.

4 - MARÇ - 2020

ALICIA SALVADOR EN L’EXPOSICIÓ “LES 20 DE LA PSICOLOGIA ESPANYOLA”
L’ exposició “Les 20 de la psicologia espanyola: psicòlogues, científiques, dones”, va estar oberta del 4 al 15 de març a l’edifici Altabix de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, amb la
catedràtica Alicia Salvador -vinculada a Torrent per diferents
raons- com a una de les protagonistes.
La Facultat de Ciències Sociosanitàries de la Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx va organitzar esta exposició fotogràfica com a part de les activitats commemoratives del Dia
Internacional de la Dona.
La Unitat d’Igualtat de la UMH, el Vicerectorat de Cultura i
Sabiex-Màster en Gerontologia i Salut de la UMH, també col·
laboraven en esta mostra, que incloïa 20 fotografies en blanc i
negre de psicòlogues de diferents àrees acadèmiques i aplicades, juntament amb una ressenya curricular.
Amb esta exposició, dedicada a les psicòlogues espanyoles
contemporànies més influents, es pretenia retre homenatge
pel seu treball amb el qual han fet grans aportacions al coneixement científic de la conducta humana i donar visibilitat a
científiques de les que, en ocasions i a través exclusivament de
l’aparició dels seus cognoms en la literatura científica, no s’ha
sabut que són dones.
Així mateix, es volia donar visibilitat, tant a l’estudiantat com
al professorat de Psicologia i de la resta de ciències, a les dones
més influents de totes les àrees de la Psicologia científica espanyola contemporània i servir d’estímul i model per a la resta de
dones que treballen a diari per fer créixer esta disciplina.

18

PREMIS I RECONEIXEMENTS
4 - MARÇ - 2020

HÉCTOR DOMÍNGUEZ, PREMI HEROIS FALLERS 2020

La Falla Mestre Gozalbo-Comte Altea de València va lliurar
els Premis Herois Fallers 2020, el 4 de març, i entre els guardonats estava Héctor Domínguez, faller torrentí del Barri Sant
Gregori.
Es tractava de la setena edició dels premis de MG44, que s’atorgaren a més, a Alejandro Cervantes, Iván Heredia, Vicente

Peiró i José Luis Bru.
Sense cap mena de dubte una de les històries més emotiva
d’estos premis és la d’Héctor Domínguez Irnán, un xic amb autisme a qui les falles han fet treure el millor d’ell. S’emociona i
estimula amb els treballs de Pere Baenas i Pedro Santaeulalia,
artistes a qui anualment envia els esbossos dels seus treballs.
Un missatge d’amor a la vida realment meravellós.
Les falles van aconseguir treure el millor d’Héctor que molts
especialistes i teràpies no van aconseguir. Té 17 anys i del 15
al 19 de març pot passar-se tot el matí i tota la vesprada veient els monuments plantats al pati del barri. La seau habitació
pot considederar-se un vertader museu faller, amb ninots, llibrets... que el carateritzen com a posseïdor d’un talent especial
per a l’art i els monuments.
En la gala de lliurament dels premis van estar presents les FF
MM de València i Infantil, Consuelo Llobell i Carla García, respectivament; el president de la Junta Central Fallera, Carlos
Galiana; i els membres de la comissió organitzadora i famílies
dels guardonats.

6 - MARÇ - 2020

LAURA CABEDO GUANYA EL XXIX PREMI INTERNACIONAL DE RELAT
CURT ENCARNA LEÓN

Este premi, al qual es presentaren 601 treballs, estava convocat per la Consejería de Cultura y Educación de Melilla, dotat
amb 6.000 €, i l’obra “Donde nacen los atunes’ va ser elegida
pel seu lèxic i llenguatge i per arreplegar la duresa del treball
d’una fàbrica conservera i la participació de la dona en este
procés productiu, a partir dels records de l’autora, Laura Cabedo, sobre el treball de sa mare en la torrentina Conserva dels
Sensios.
Una setmana abans Laura havia tret el primer guardó del IV
Premi de Narrativa Breu, de Sax, amb el treball “El zulo”, que
suposaria l’inici d’un any de molt de treball i premis, malgrat la
situació poduïda per la crisi sanitària.
Amb un relat sobre l’oblit va guanyar també el premi de declaracions d’amor de l’Ajuntament de Cantillana a Sevilla. A més,
en poesia ha aconseguit enguany el primer premi de l’Ajuntament de Menesterio en Badajoz; el tercer del concurs Paloma
Navarro, de Vilches (Jaén), en honor al “No te rindas”, de Benedetti, del qual editaria un video-poema fet enmig del confinament; i el Lasarte-Oria (Guipúscoa) amb el poemari “Los ojos
de la vida”.
El seu llibre Vidas mojadas, editat en 2019, és un compendi de
24 del seus relats il·lustrats pel seu germà pintor Sergio Cabedo.
També en 2020 ha publicat l’àudiorelat “La vigilia”, amb la seua
veu i el seu text que havia sigut mereixedor del XXX Premi

Literari Álvarez Tendero de 2017 (Arjona, Jaén).
Laura Cabedo té una dilatada carrera literària que es concreta
amb els següents guardons:
En poesia: Premi Marc Granell Ajuntament de Picanya i Premi
Poe-silla Ajuntament de Silla (2012); Premi 10 Anys de Poesia
Ajuntament de Picanya (2015); La Nucia, Camí la Nòria Picanya, Lagos de Ariadne la Palma de Gran Canària, Flor Natural
Vila de Paterna i Cafetín Croché S. Lorenzo del Escorial (2017);
AV Mediterráneo de Cartagena, ALCAP Casino Castelló, Argentina Rubiera Mujeres Silenciadas d’Astúries i Constancio
Zamora de Viladecans (2018); i Ciudad de Villarrobledo i Orden Francisco Quevedo Villanueva de los Infantes (2019).
En relats: Glosas para el Distercio La Rioja (2012); Concurs de
Faules, Contes i Relats de l’Albufera Ajuntament de València
(2013), Cartes d’Amor A. Villalba Escola d’Escriptors de Madrid, Vivencias Ediciones Orola Madrid, Cartas desde el Camino Ávila, Cartas desde el Camino de Santiago, Canal Literatura
Murcia i Salud Mental Agifes-Guipúzcoa (2014); Escrits de la
Tardor i Camino Mozárabe Rionegro-Zamora (2015); Relato
Corto sobre el Camino de Santiago, Microrelat Godella, Certamen A VV El Vedat, Narrativa Breu Jorge Maldonado, Casa
del Marqués Langreo-Astúries i Relats Berta Piñán Cangas de
Onís-Astúries (2016); Tomás Seral Alagón-Saragossa, Álvarez
Tendero Arjona-Jaén, Ciencia Ficción Pascual Enguídanos
Llíria, Relatos sobre el Cáncer Marga Moreno Carlet i Relatos Villa Alcorisa-Teruel (2017); Cartas de Amor Grado-Astúries, Mujeres Ajuntament de Mislata, Narrativa Villa de
Guardamar, Microrrelato Vid y Vino Camponaraya-Ledón,
Contra la Violència Tomelloso i Certamen Vila d’Almoradí
(2018); Relats Ajuntament de Montserrat, Relato Breve Arjona-Jaén i María Fuentetaja El Escorial-Madrid (2019).
https://onedrive.live.com/ ?cid=3d05bdd7cd638752&id=3D05BDD7CD638752%211585&authkey=%21APhfFOAEgF6r13k
https://www.facebook.com/watch/?v=547219499322793
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8 - MARÇ - 2020

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

En un acte celebrat el 8 de març les falleres i fallers de Torrent
amb 30 anys de dedicació a la festa van rebre 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: Josep María Blanquer Rodríguez, Gloria Company Viana.
FALLA ÀNGEL DE L’ALCÀSSER: Jerónimo Jiménez Pérez,
Miguel Requena Gómez, Fco. Gabriel Robles Robles, Eugenia
Campos Vivar, Eva Campos Vivar, Esther Isasi López, Maribel
Requena Higueras.
FALLA ANTONI PARDO: Raúl Alonso Meneses, María Dolores Contreras Magaña, Josefa Giménez Sánchez, Amalia Isla
Arenas.
FALLA AVINGUDA: Lorena Mares Puig, Flavia Mares Puig,
Irene Bresó Peiró.
FALLA SEDAVÍ: Jorge Raúl Bartual Ferrandis, Arturo Bartual
Ferrandis, María Dolores Carrión Pérez, Ana Isabel Cervera
Roig, Amparo Escrivá Martínez, Eva Fernández Moral, Mer-

cedes López Ferriols, María del Mar Martínez Duet, Virginia
Santandreu Viñes.
FALLA CARRER TOLEDO: Antonio M. Iniesta Madero-Candelas, Jaime Benlloch Borrega.
FALLA RAMÓN Y CAJAL: Amparo Benavent Roig, Irene Carratalà Micó, Manoli Gavilán Gómez, Yolanda Puig López.
FALLA SANTS PATRONS: Vicente Salvador Benlloch Iglesia.
FALLA PLAÇA SANT ROC-GÓMEZ FERRER: Rafael Alabarta
Cuevas, Ismael Fabiá Calatayud, Salvador Miquel Alabarta.
FALLA BARRI COTXERA: M. Luisa Esteve García, Cristina
Garrido Nieto, Clara Isabel Ibáñez Puebla, Natalia Mota Arjona.
FALLA PARE MÉNDEZ: José Sanz Ramos.
FALLA BARRI SANT GREGORI: Col·lectiu Infantil de la falla
Barri Sant Gregori, Carmen Torres Amores, Carlos Barrero Simarro, M. Del Mar Hernández Bautista, Silvia Poveda Prieto.
FALLA NICOLAU ANDREU: Adela Ruiz Zornoza, Manuel
Blázquez González, Puri Luis Lillo, Candelaria Martínez Jurado.
FALLA SARAGOSSA-PARC CE NTRAL: Fernando Domínguez Lozano, Juan Antonio Beneyto Tortosa.
FALLA SANT AMADOR-ESPARTERO: Juan Manuel Laso
Sánchez, Juan Fco. Martínez Aranda.
FALLA II TRAM AVINGUDA: Elena Hernández Garrido, Sonia Rodríguez Alcaraz, Jesús Miguel Navarro Benítez.
FALLA CAMÍ REIAL: Francisca Vicente Benito, Esmeralda
Ramírez Garnica, Antonio Garnica Martínez, José Luis Sevilla
Cebrián.
FALLA SANT VALERIÀ: M. Carmen Escrihuela Ánchel, María
del Mar Medina Naranjo, Francisco Benito Mozo, Vicente Benito Mozo, Miguel López García.
FALLA AV. REINA SOFÍA-PL. PEDRO ITURRALDE: Eduardo
Silla Fabiá, María Teresa Soto Soriano, Pilar Márquez Zamora,
Raquel Andrés González.

19 - MARÇ - 2020

EL CEIP FEDERICO MAICAS REP EL PREMI FRANCISCO GINER DE LOS RÍOS

El CEIP Federico Maicas fou premiat en la XXXIV edició del
Premi Nacional Francisco Giner de los Ríos, en la categoria
Etapa d’Educació Primària, pel seu projecte ARTEmáticas, uns
premis convocats pel Ministeri d’Educació en col·laboració
amb la Fundació BBVA, que donava huit distincions en total
per a les diferents modalitats. Es tracta d’uns reconeixements
que posen en valor els treballs innovadors que donen suport
al desenvolupament de les competències clau, l’ensenyament
personalitzat, la creativitat o un esperit emprenedor.
Al treball que va merèixer el premi (dotat amb 15.000 euros)
van col·laborar les professores M. Luisa Fortea Escuin, María
Peñalver Novillo (coordinadora), Ana López Martínez i M. del
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Mar Usagre Ojeda (d’esquerra a dreta en la imatge).
ARTEmáticas sorgix amb una simple postal de Dalí i la curiositat i motivació inusitada que senten un grup d’alumnes que no
mostraven interés per les Matemàtiques. És una experiència
espontània en la qual en acabar la classe, quan reflexiones sobre l’ocorregut amb eixos alumnes, després del moment extraordinari de connexió, decidixes que si és l’art el que alimenta
el seu interés, cal seguir eixe camí. Així germina este projecte.
ARTEmáticas no és només una altra manera de veure les Matemàtiques, sinó que és un projecte en el qual es pot treballar
la comprensió i expressió oral com també l’escrita, aspectes de
Coneixement del Medi, d’Història i Geografia o la Música. És
una manera creativa de fomentar la imaginació. És una font
inesgotable de recursos.
Així mateix, és un projecte globalitzador i multidisciplinar,
en el qual els alumnes aprenen molts continguts curriculars
i transversals a través de l’art. L’art com a fil conductor per a
treballar a través d’equips cooperatius, per a fomentar la inquietud i curiositat, per a aprendre malgrat les dificultats i la
diversitat en les nostres aules. L’art els emociona i sabem que
els xiquets aprenen i no obliden si entre l’aprenentatge i ells hi
ha un vincle emocional positiu.
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31 - MARÇ - 2020

PABLO CANTERO, HUGO LÉVÊQUE I PABLO LÓPEZ, EN EL PROJECTE
D’ESPORTS FER 2020

Uns dies després de la declaració de l’estat d’alarma per la COVID-19, i en format digital, van ser presentats els 142 participants (77 homes i 65 dones) del Projecte FER 2020, la iniciativa de la Fundació Trinidad Alfonso en la seua huitena edició,
amb tres esportistes de Torrent seleccionats: Pablo Cantero, en
l’apartat d’Elit, i Hugo Lévêque i Pablo López, en Viver.

Pablo Cantero (atletisme paralímpic) és graduat en Psicologia
i en 2019 va ser campió d’Europa amb la selecció espanyola
de futbol per a cecs. Anteriorment havia participat en proves
d’atletisme: 4a posició en els 100 m T-11 i sisé en salt de llargada T-11 en el Campionat d’Europa a Grosseto (2016); medalla
d’or en els 100 m T-11 en el Campionat d’Espanya (2015); i doble
sisena posició, en els 100 m T-11 i en el salt de llargada T-11, en
el Campionat d’Europa de Swansea (2014).
Hugo Lévêque (atletisme) cursa l’ESO. El principal èxit esportiu
de 2019 va ser l’or del Campionat d’Espanya Sub-16 en salt amb
perxa a l’aire lliure. Eixe mateix any de 2019 havia aconseguit
altres dues medalles: la de plata en salt de perxa en el Campionat d’Espanya Sub-16 en pista coberta i la d’or en el Campionat
de la Comunitat Valenciana Sub-16 de salt amb perxa.
Pablo López (atletisme) estudia grau mitjà d’Electricitat i Electrònica. Venia de guanyar la medalla d’or en salt d’alçada del
Campionat d’Espanya Sub-20 en pista coberta (2019). Altres
moments importants de la seua trajectòria: Campió d’Espanya
Sub-20 de salt d’alçada i medalla de plata en el Campionat d’Espanya en pista coberta (2018); bronze en la mateixa especialitat al Campionat d’Espanya Sub-18 (2017); i medalla de plata en
el Campionat d’Espanya Sub-18 (2016).

10 - ABRIL - 2020

CENTENARI D’AURORA MÉNDEZ NOJA AMB CELEBRACIÓ AJORNADA

El 10 d’abril de 2020 se celebrava el centenari d’Aurora Méndez Noja, que la família havia preparat amb molta il·lusió i al
qual assistirien més de 60 persones, entre elles gran part dels
familiars que viuen a Sevilla. Malauradament, l’estat d’alarma
per la crisi sanitària, obligà a suspendre la celebració i a posposar-la per a un altre moment propici.
Aurora és natural de Villanueva del Río y Minas (Sevilla) i la
major de cinc xiques a més de tres xics, que l’obligaren, en una
situació familiar difícil, a ajudar a sa mare amb les seues germanes, dificultant l’assistència a l’escola per seguir la primera
ensenyança.
Recorda l’època de la guerra, quan ella tenia solament 16 anys,
amb vivències molt dures, que la marcaren per a sempre, com

per exemple, l’assassinat del seu nóvio i una sèrie d’esdeveniments que procaven en les famílies angúnia, sofriment i por.
Es va casar amb Miguel Pardo Santos en 1946, que havia arribat al poble des d’Extremadura, buscant treball en la mina,
i del matrimoni nasqueren José María (1947), Joaquín (1955) i
Josefa (1959).
Al poc de nàixer el major, la família es traslladà a Torrelodones
(Madrid) pels problemes de salut d’Aurora i allí romandrien un
temps en què el pare treballava en la jardineria de vivendes
de gent ben situada i la mare seguia amb les feines de la casa,
totalment dedicada a la família.
En 1962 se’n vingueren a València, concretament a l’Avinguda del Port, perquè el pare havia trobat treball en una empresa
de productes químics, de la qual passaria després a una de carpinteria metàl·lica i més endavant a una altra de productes fitosanitaris, que en un moment determinat va tancar, circumstància que va abocar el pare de família a la jubilació anticipada.
Miguel va morir en 1988.
Aurora tenia una salut de ferro i fou totalment autònoma fins
els 95 anys, quan va tindre diferents episodis de caigudes estant a soles en casa, per la qual cosa es decidiren a buscar-li un
lloc en una determinada residència de Torrent, per indicacions
d’un amic de la família que en tenia bones referències.
En tota la quarantena, la família solament podia informar-se
per telèfon i de vegades a través del personal de la residència
perquè Aurora començava a donar mostres en ocasions de pèrdua de memòria i falta de coordinació. Solament es pogueren
abraçar a la mare els fills en juny, quan s’alçaren les restriccions i es va donar la circumstància que el dia del retrobament
amb el seu fill Joaquín s’hi havien personat diferents mitjans
informatius que van ser testimoni i van difondre per televisió
este moment tan emocionant.
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5 - JUNY - 2020

EL PROFESSOR DE PIANO DEL CONSERVATORI DE TORRENT CARLOS
CIVERA PÉREZ, SEGON PREMI DEL CONCURS INTERNACIONAL
“MÚSICA CLASSICA” DE RÚSSIA

El professor de piano del CPMT Carlos Civera Pérez va obtindre el segon premi de la seua categoria al XXVII Concurs Internacional «Música Clàssica».
Inicialment el concurs s’havia de celebrar de manera presencial per l’abril de 2020 a la població pròxima a Moscou anomenada Ruza. Finalment, l’organització va decidir, amb motiu de la
pandèmia originada per la COVID-19, realitzar esta edició del
concurs en format de vídeo i audicions en línia. El concurs va
tindre lloc durant el mes de maig telemàticament i el resultat
va eixir publicat el dia 5 de juny.
Nascut a València, Carlos Civera va començar a estudiar piano
de manera particular amb Pilar Lluch Roda i començà la seua
formació reglada en el Conservatori Professional de València,
on va finalitzar el grau mitjà amb matricula d’honor i premi
extraordinari. Va acabar els estudis superiors de piano al Con-

servatori de Madrid amb les màximes qualificacions així com
també va obtindre el títol superior de Música de Cambra.
Becat pel Ministeri d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació del Govern d’Espanya i per l’Institut Valencià de la Música
de la Generalitat Valenciana, va cursar tres anys d’estudis de
postgrau a l’Acadèmia Franz Liszt de Budapest amb Rita Wagner i Csalog Gábor.
En l’àmbit concertístic ha realitzat recitals a diversos llocs del
territori nacional i a l’estranger, on ha actuat a l’ambaixada
espanyola a Budapest, a l’Acadèmia Gnessin de Moscou i a
Grècia. A més, ha participat en dues edicions del Simposi que
el Golandsky Institute organitza en estiu a la universitat de
Princeton (New Jersey, EE.UU.)
Durant els cursos 2016-2018 va fer un màster en Estudis
avançats en Interpretació a l’Escola Superior de Música de
Catalunya davall la guia del seu tutor i mentor el dr. Rafael
Salinas. Així mateix, al llarg dels cursos 2018-2020 ha realitzat la formació de professorat en improvisació del Instituto de
Educación Musical. També es troba realitzant el doctorat en la
Universitat de Barcelona davall la tutela de Jaume Carbonell i
la codirecció d’Elvira Asensi.
Actualment compagina la seua tasca investigadora com a intèrpret amb la docent al Conservatori Professional de Música
de Torrent, centre on té la seua plaça definitiva com a funcionari de carrera en l’especialitat de piano.
La pàgina web per consultar l’activitat concertística de Carlos Civera és www.civerpiano.es. El vídeo que va enviar per al
concurs amb el que va ser guardonat es troba a: https://youtu.
be/a5O3chGU1dg així com la informació relativa al Concurs
Internacional «Música Clàssica» es pot consultar a la pàgina
web: www.ruzakonkurs.ru.

7 - JUNY - 2020

EGOR CHULKOV, PAU GARCÍA I ANTONIO BELMONTE FINALITZEN ELS
ESTUDIS EN EL PROGRAMA “TOTS MÚSICS, TOTS DIFERENTS”
El fet que l’estudiant del Conservatori Antonio Belmonte aconseguira enguany la finalització dels estudis dins del programa
“Tots músics, tots diferents”, adreçat a persones amb algun tipus de diversitat funcional, va promoure que alguns mitjans
es feren ressò d’esta notícia i que es poguera completar amb la
informació dels últims anys.
Egor Chulkov i Pau García, dos alumnes del CPMT amb diagnòstic de Trastorn de l’Espectre Autista, van obtindre el títol
de tècnic en Ensenyaments Professionals de Música després
de cursar Piano i acabar el grau professional el curs 2017-2018.
Pau García també va obtindre el títol en l’especialitat de Percussió.
Els dos seguixen actualment els ensenyaments superiors de
l’especialitat: el primer d’ells en ESMAR (Escola Superior de
Música d’Alt Rendiment) i el segon, en el Conservatori Superior de Música Joaquín Rodrigo de València.
Antonio Belmonte García, amb 9 anys, va superar la prova
d’accés al Conservatori Torrejón y Velasco (Albacete). En 2014
finalitza els 4 cursos d’Ensenyaments Elementals, i aprova l’accés a Ensenyaments Professionals, que ha finalitzat este curs
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al Conservatori de Torrent, en l’especialitat de Contrabaix.
Antonio ha recollit una sèrie de mèrits professionals que comencen amb la formació del grup Alhambra Albacete, format
per ell mateix, el seu pare i el seu professor de suport Juan
Antonio Osma.

“Tots músics, tots diferents” partix de la convicció que els ensenyaments reglats de música poden ser cursats per alumnes
amb discapacitats. Un programa que tracta d’adaptar el procés
d’admissió d’estos alumnes, a més de facilitar el seu accés al
currículum, buscar alternatives metodològiques i incrementar
els recursos, sense desvirtuar en cap cas estos ensenyaments
que expedixen títols oficials capacitant per a l’exercici professional.
“Tots músics, tots diferents” va començar a funcionar en el
curs 2004-2005. La resolució del 16 de febrer de 2004 de la
Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana va establir les condicions i les característiques generals per a la seua
implantació. El projecte està dirigit a l’alumnat amb necessitats
educatives especials escolaritzat en centres ordinaris.

22 - JUNY - 2020

JESÚS GIRÓN GUANYA EL PREMI DE TEATRE BREU DE BADALONA
donen peu a una estructura teatral molt ben resolta.
La poetessa Maria Montserrat Butxaca Fernández va estar la
guanyadora del 20é Premi Betúlia de Poesia-Memorial Carme
Guash i Adrià Aguacil Portillo, del 22é Premi Ciutat de Badalona de Narrativa Juvenil
Este any s’han presentat un total de 161 obres. D’estes, 71 optaven al premi de poesia, 54 al de narrativa, 14 al de narrativa
juvenil i 22 obres al premi de teatre.
Jesús Girón Araque (Calles, València, 1956) és llicenciat en
Geografia i Història i també en Ciències de l’Educació. Repetix
premi a la ciutat de Badalona, ja que l’any passat va guanyar en
la categoria de poesia. Actualment jubilat, ha estat mestre de
Primària i professor de Valencià en Secundària, durant molts
anys a Torrent (14 com a director del CEIP Antonio Machado).
Ha guanyat diversos premis de poesia entre els quals destaquen el premi de Jaume Bru i Vidal de Sagunt (2015) amb Inventari de fragilitats, i el premi Betúlia de Poesia – Memorial
Carme Guasch 2020 amb l’obra El bosc de bambú. Ha participat
també en publicacions col·lectives com ara l’Antologia de Poetes
de l’Ebre (2009), Degoteig. Poetes & Cia (2018) o El vers als llavis:
Homenatge a Carles Salvador (2019). Ha publicat els poemaris
Llibre de contemplació (Germania, 2013) i Inventari de fragilitats
(Onada Edicions, 2016). Manté el blog de difusió de la poesia
El Cau del Calpurni i forma part del col·lectiu d’escriptors de
Camp de Túria LletrAdeta.

27 - NOVEMBRE - 2020

GUANYADOR DEL PREMI DE POESIA
FESTA D’ELX

D’entre els Premis Literaris Ciutat de Badalona 2020, el 13é
Premi de Teatre Breu Andreu Solsona es va atorgar al professor i escriptor lligat a Torrent, Jesús Girón, per l’obra Ma cherie,
en què el jurat ha destacat l’originalitat amb què l’autor planteja l’argument a partir d’uns quadres de famosos pintors, que

En l’edició dels Premis Literaris Ciutat d’Elx 2020, tot i les circumstàncies tan especials que es vivien per la COVID-19, es
presentaren un total de 46 obres, de les quals 18 ho van fer en
la modalitat de narrativa i 28 en la de poesia.
El jurat del Premi de Poesia Festa d’Elx, compost per Cristina
Àlvarez, Josep Martines i Victòria Cremades, va decidir per
unanimitat atorgar el màxim guardó a l’obra presentada davall
el pseudònim “Tzu Yeh”, amb el títol El so de la flauta de jade, de
l’autor Jesús Girón Araque.
El Premi de Narrativa Antoni Bru es va donar a “Memento
mori”, que corresponia a l’autor Jordi Colonques Bellmunt per
la seua obra Llibre de morts.
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27 - JUNY - 2020

TORRENT RENDIX UN EMOTIU HOMENATGE A LES VÍCTIMES I
TREBALLADORS ESSENCIALS DE LA COVID-19

L ‘Hort de Trénor va acollir dissabte 27 de juny l’acte institucional “En record de les víctimes i en homenatge als treballadors
essencials” organitzat per l’Ajuntament de Torrent en el primer cap de setmana després del cessament de l’estat d’alarma
per la COVID-19.
El consistori va voler recordar les persones que ens han deixat, donant suport a les seues famílies, així com a tots els veïns
i veïnes que han patit el virus.
Complint totes les mesures recomanades per les autoritats sanitàries, com la utilització del gel hidroalcohólic i el distanciament social entre els convidats, l’acte va reunir familiars, representants dels serveis essencials, teixit associatiu de Torrent
i a la corporació municipal.
La cerimònia, presentada pel periodista Alfred Costa, exregidor de l’Ajuntament de Torrent, es va iniciar guardant un minut de silenci pels veïns i veïnes de Torrent que ens han deixat
víctimes de la COVID-19. Després de l’afectuós aplaudiment,
que va coincidir amb l’horari en el qual durant el confinament
tots els torrentins i torrentines eixien a aplaudir a les seues
terrasses i balcons, Costa va agrair a tots els professionals que
han estat treballant en primera línia des que es va iniciar la
pandèmia i la representació de la qual es trobava entre el públic.
Seguidament, la soprano Saray García i el tenor torrentí Pasqual Andreu, van delectar als presents amb una interpretació
de Nessu Dorma, ària de l’acte final de l’òpera Turandot, de Giacomo Puccini. A més, les lletres del poema “No et rendisques”,
de Mario Benedetti, van ser recitades amb la veu de Saray García que va emocionar al públic.
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Com a representació dels serveis essencials, la directora del
Centre de Majors Santa Elena, Ana Santos, va dedicar unes paraules d’agraïment a totes les persones i institucions que han
donat mostres de suport i han col·laborat amb la residència en
aquests mesos tan durs. Santos va relatar l’experiència viscuda
i en les seues últimes paraules va deixar un missatge d’esperança: “El camí presenta dificultats, però seguirem cap avant”.
L’acte va continuar amb les paraules de l’alcalde Jesús Ros, que
va pujar a l’escenari -on hi havia col·locada una escultura en
homenatge als afectats i víctimes de la COVID-19, ‘Humanitat
unida’, que l’artista local José Martínez ha donat a la ciutat-, i
va sol·licitar la presència dels portaveus de tots els grups municipals. A més, entre el públic també es trobaven els exalcaldes
Pepe Bresó i María José Català, i la diputada autonòmica Trini
Castelló i el provincial i regidor de Torrent, Andrés Campos.
L’alcalde va iniciar la seua intervenció recordant les víctimes,
“les quals sempre portarem en el nostre record”, així com als
quasi 300 infectats de la ciutat. També va fer un reconeixement especial a la gran labor duta a terme pels treballadors
dels serveis essencials que “sempre han estat ací fent el seu
treball, però ha sigut ara durant aquests quasi 100 dies, quan
realment els hem posats en valor. Gràcies a ells, hem pogut
suportar este període tan dur. A ells i elles, el nostre sincer
respecte i agraïment”. Així mateix, l’alcalde va remarcar també
l’encomiable treball del personal de les 22 residències que té
la ciutat i, finalment, va recordar que “encara requerim d’una
actitud prudent per a solucionar el gran problema al qual ens
enfrontem”.
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5 - JULIOL - 2020

ALBA CARMONA GUANYA EL PREMI TALENTS DE CASA

La final del Concurs Local Talents de Casa, que va tindre lloc
el 5 de juliol, amb un seguiment de 4.567 reproduccions en Fa-

cebook, la va guanyar Alba Carmona, seguida de Pedro Soto i
Ángela Martínez, segon i tercer premi respectivament.
Alba Carmona, que estudia Magisteri d’Infantil, compon els
seus propis temes i és autodidacta. Les seues referents són Vanessa Martín, India Martínez, Manuel Carrasco i Pablo López,
i ja ha participat -sense molta sort- en dos dels càstings d’OT.
Al llarg de cinc diumenges, s’ha oferit diversió, entreteniment
i, sobretot, s’ha demostrat el gran talent que hi ha al poble.
Després de tres episodis i un de presentació, 9 finalistes optaven a portar-se el primer premi en este programa de comiat:
els tres finalistes i María Requena, David el Mag, Samu Gil,
José Manuel Giménez, Erika i el quartet format per Antonio,
Bea, Álex i Ricardo.
Van fer d’ambaixadors, Magic Jordi i Raúl Ogalla, i la representant del públic Beatriz Carrascosa. També van participar
els convidats que han passat pel xou, com Pascual Andreu, Saray García, Carmen Romero i Vanessa Maroto, que van donar
les seues valoracions i van votar els seus favorits.

16 - JULIOL - 2020

ALBERT SESÉ, GUARDONAT AMB UN PREMI INTERNACIONAL PER LES
INVESTIGACIONS EN ESTRÉS I EMOCIONS

La Stress and Anxiety Research Society va guardonar el torrentí Albert Sesé Abad amb el prestigiós STAR Lifetime Career
Award 2020 en reconeixement a les seues contribucions científiques.
Este guardó és un premi internacional que s’atorga anualment
per honorar investigadors amb una llarga i distingida història de contribucions científiques en una o més de les àrees
següents: estrés, afrontament, emocions i salut. Les persones
nominades han de tenir almenys 50 anys en el moment de la
nominació. Es tracta del premi més important que atorga la
Stress and Anxiety Research Society, formada per acadèmics

i investigadors de més de 45 països d’arreu del món i fundada
l’any 1981.
El doctor Albert Sesé (Torrent, 1970) és catedràtic de l’àrea de
Metodologia de Ciències del Comportament, del Departament
de Psicologia de la Universitat de les Illes Balears i va ser degà
de la Facultat de Psicologia entre 2006 i 2016.
La seua contribució se centra a aplicar models estadístics i psicomètrics avançats a la investigació sobre l’estrés, l’ansietat, el
trauma, la resiliència i altres emocions, i la seua relació amb
la salut.
El doctor Sesé forma part de la STAR des de 1999 i ha ocupat diferents posicions en el seu organigrama. En va ser el president
executiu durant els anys 2017 i 2018.
El premi ha estat lliurat virtualment durant la celebració de
l’STAR General Meeting 2020, que va tindre lloc els dies 15 i
16 de juliol, amb organització de la Universitat d’Haifa (Israel).
El doctor Sesé obtingué el primer premi extraordinari de llicenciatura en Psicologia (1994), el tercer premi nacional en
Psicologia (1995), i el premi extraordinari de doctorat en 2004.
També va rebre el premi internacional de recerca ‘Early Career Award of the Stress and Anxiety Research Society (STAR)’
en 2008. I va estar nominat a millor psicòleg d’Espanya de
l’any 2016.

5 - SETEMBRE - 2020

BENJAMÍN FALCES, SELECCIONAT A TORONTO PER AL CICLE
“LOCKDOWN LULLABIES” D’ODIN QUARTET
El saxofonista i compositor torrentí Benjamín Falces Vaquero
va ser sel·leccionat en agost per Odin String Quartet per a formar part del seu cicle de concerts “Lockdown Lullabies” amb
la seua obra “The Pigeon Meal Consequences” per a quartet
de cordes. La peça seria interpretada en el mes de desembre
a Toronto (Canadà) pel quartet de cordes Odin Quartet. Este
reunix a músics i estudiants de l’Escola Glenn Gould del Con-

servatori Reial de Música i la Facultat de Música de la Universitat de Toronto.
Este reconeixement internacional a una obra seua es va produir després d’uns mesos en què havia aconseguit entrar com
a finalista o guanyador de diferents convocatòries, a les quals
es va poder presentar aprofitant el temps extra que li va facilitar el confinament per la COVID-19.
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El 17 de febrer, a Candelària (Tenerife), es va celebrar l’acte de
lliurament dels IV Premis de Composició de Música de Cambra Agustín Ramos, en què Benjamín Falces va treure el segon
premi amb “Perspectivas Cotidianas Unidireccionales”, obra
que va ser interpretada a la vetlada pel Quartet Glazunov.
A l’última edició dels Global Music Awards (20 d’abril), amb
seu a Sant Diego (EE. UU.), que reconeixen el talent d’artistes
emergents en tot el món i servixen per a impulsar la seua carrera artística mitjançant la difusió, el saxofonista de Torrent va
ser un dels premiats amb medalla de bronze per la seua obra
“Two Preludes, Interlude and Hidden Fugue 226” i es convertia
en un dels sis espanyols guardonats pertanyents a la SGAE.
També en abril fou sel·leccionat com a finalista del First International Competition in Composition “Anniversario MusiCosmicaMente” per l’obra per a saxòfon alt i piano “Fantasía Cósmica”. Esta obra serà interpretada en la fase final del concurs a
la ciutat de Perugia, Itàlia. “Fantasía Cósmica” va ser estrenada
en 2013 i reescrita diverses vegades durant els darrers anys

fins prendre l’actual forma davall el títol de “Fantasía cósmica”.
I en maig va obtindre el primer premi de la categoria de composició en el “VII Rome International Music Competition” organitzat per Associazione Culturale Melos. L’obra premiada
s’anomena “Aiguille du Midi” per a saxòfon soprà sol, obra
composada i estrenada en 2020. A.C. Melos es una associació
amb seu en Itàlia que organitza diversos premis d’interpretació i composició.
José Benjamín Falces (Torrent, 1993) va estudiar la llicenciatura a València i posteriorment es va traslladar a l’Haia, on
va obtenir el títol de Màster en Música al Reial Conservatori
de l’Haia quan va ser alumne del concertista holandès Raaf
Hekkema (i després rebria formació també d’Arno Bornkampo
i de Lars Niederstrasser).
Com a saxofonista, va guanyar premis nacionals com el Concurs Nacional de Joves Intèrprets de Xàtiva; Concurs Jove Intèrpret Llíria; Premi Premi Vicent Galbis a Torrent; el Premi
Especial de Titulació Professional i el Premi Final de Llicenciatura, i premis internacionals com la medalla de bronze en els
Global Music Awards (categoria d’instrumentista) i el primer
premi en el Concurs Internacional en Línia a Belgrad, Sèrbia.
Com a saxofonista de jazz, ha estat membre de Big Band Tallers
Sedajazz amb què va realitzar diverses actuacions en clubs i
festivals de jazz, a més de gravar un CD titulat Swing Up.
Com a compositor les seues peces han estat estrenades per diversos conjunts i festivals de tot el món. Ha obtingut premis
nacionals, com el primer premi Luis Sant Jaume, primer premi
Manuel Carrascosa, 2n i 3r premi Concurs de Composició de
Música de Cambra Agustín Ramos a més de premis internacionals com el Concurs de Compositors de l’Acadèmia de Saxòfon
d’Àsia Pacífic i dues medalles de bronze en els prestigiosos Global Music Awards de Califòrnia.
Actualment és professor de saxòfon i música de cambra al
Conservatori de Montroi.

5 - SETEMBRE - 2020

AGUSTÍN PÉREZ RUBIO, COMISSARI DE L’XI BIENNAL DE BERLÍN

Del 5 de setembre a l’1 de novembre es va celebar l’XI Biennal
de Berlín d’Art Conemporani, davall el títol “La grieta comienza dentro”, amb més de 75 artistes participants i l’assessorament i gestió de les comissàries María Berríos, Renata Cervetto, Lisette Lagnado, i el torrentí Agustín Pérez Rubio.
Suposava una activitat més de la seua carrera ascendent, du-
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rant 23 anys, en eixe complicat camp, que s’havia vist reconeguda internacionalment una altra vegada quan a finals de
2019 va ser elegit membre del Consell de CIMAM (Comité Internacional de Museus i Col·leccions d’Art Modern) per al període 2020-2022, i també com a integrant del Consell Assessor
de la Biennal d’Istanbul.
Va nàixer a Torrent en 1972. És el menor dels dos fills de Francisco Pérez Company i Amparo Rubio Marco, que va estudiar
al Col·legi Montesión. És llicenciat en Geografia i Història per
la Universitat de València en l’especialitat d’Història de l’Art i
va començar la seua activitat professional com a docent d’Universitat i també com a coordinador del Fons Documental d’Art
Valencià Contemporani (1975-1997).
Cursaria el doctorat en Història i Estètica i inicia en eixe temps
la seua faceta de crític d’art en nombrosos mitjans (Kalias, de
l’IVAM, El Periódico del Arte, Art Journal, Flaix Art, ARCO
Noticias... que més tard s’estendria a mitjans internacionals).
Fou director artístic del Museu d’Art Latinoamericà de Buenos
Aires MALBA (2014–2018) i director del Museu d’Art Contemporani de Castilla i Lleó MUSAC (2003–2013).
En 2015 l’Ajuntment de Torrent li va atorgar el Premi Carta
de Poblament en la categoria d’Arts, Lletres i Esports en l’acte en què també reberen el premi Francisco José Martí, en la
categoria de Ciència, Tecnologia i Medi Ambient; Vicent Silla
i Francesc Boltes, en la categoria Societat i Concòrida; i Vicent
Torrent, en la de Trajectòria Professional.
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7 - SETEMBRE - 2020

PEDRO CANO MOLINA COMPLIX ELS 100 ANYS
VA FALTAR EL 29 DE NOVEMBRE

Amb la presència de les dues filles -altres familiars ho farien
en distints moments, per les mesures contra el COVID-19- va
celebrar Pedro Cano Molina els seus 100 anys.
Va nàixer a Martos (Jaén) el 7 de setembre de 1920 i allí va
estar durant la seua infantesa i joventut, als olivars, després
d’una breu estança a l’escola en un temps en què la necessitat
apremiava i s’havia de treballar des de ben prompte.
En 1938 es va reclutar pel Govern de la República joves de 16
i 17 anys per a incorporar-se a l’exèrcit, que rebrien el nom de
“Quinta del biberó”, i ahí estava Pedro, en el front de Còrdova,
del qual guarda este record: malgrat tindre la responsabilitat
d’una ametralladora instal·lada en un lloc estratègic va tindre
la sort de no haver d’utilitzar-la, i no tindre morts sobre la seua
esquena.
En 1946 es casà amb Mercedes Martos Chamorro i del matrimoni naixerien tres fills: Paco (1947), Cari (1955) i Mercedes
(1963).

En 1966 es traslladaren a Bilbao buscant una millor col·locació laboral, però després de tres anys, en què va treballar a les
canteres, va haver de buscar un lloc més apropiat, seguint indicacions dels metges, pels problemes de salut que li deparava
la humitat d’aquella zona.
La seua nova destinació era Torrent, on la seua germana Dolores s’havia instal·lat feia uns anys i on considerava que la
família estaria bé.
Ací va teballar d’obrer de vila fins que va aconseguir el lloc de
vigilant nocturn en un concessionari de cotxes de València,
treball que l’obligava diàriament a caminar una bona distància
perquè a peu anava des del domicili familiar fins l’estació del
trenet i des de l’estació de València fins al concessionari, i que
li fa considerar que estes caminates van ser un bon mitjà per a
mantindre’s en forma.
Després de deu anys amb eixe treball es va jubilar i es va dedicar a ajudar en la casa i a la família, seguint un costum que
tenia molt arrelat -el de ser autotònom i emprenedor en les
coses de la casa- mollt lluny del masclisme que era tan habitual
en aquella època.
Els seus hàbits saludables en l’alimentació i en l’activitat física
van continuar durant la jubilació i especialment quan la seua
dona va emmalaltir i l’havia d’acompanyar en llargues sessions de caminata pels carrers del poble i havia d’encarregar-se
també dels menjars de cada dia, situació que es va donar fins a
2012 en què la seua dona va morir.
El passat 29 de novembre va faltar Pedro, un home que es feia
de voler allà per on passava (entre els empleats del supermercat, amb els veïns o en qualsevol situació) i es va fer popular
sobretot conforme complia anys, i des de la celebració del centenari.

13 - SETEMBRE - 2020

JUAN HURTADO CELEBRA EL CENTENARI

Juan Hurtado Gorgues, veí de El Vedat de Torrent, va complir
el 13 de setembre els seus 100 anys, amb una celebració en què
no van poder estar presents dues de les tres filles, set dels 8
nets i els 13 besnets, que no pogueren juntar-se per les restriccions que exigia la prevenció de la COVID-19.
En esta celebració va poder rememorar i contar històries de la
seua vida, anècdotes sobre la seua joventut, els seus primers
treballs de molt jovenet i sobre la família.
Juan Hurtado, nascut el 13 de setembre de 1920 al carrer Ballesteros (darrere del Teatre Principal) a València, va fer els estudis primaris que hagué d’abandonar per aportar ajuda a sa
casa, una familia nombrosa, al càrrec de la qual estava el pare
que tenia un taller de enquadernació, en què Juan col·laborava
després d’assitir a l’escola.

Més endavant entrà a treballar en un despatx d’arquitectes
com a delineant tècnic, autodidacta, on faria tota la seua vida
professional.
En 1947 es va casar amb Maria Leonés i del matrimoni hi van
haver tres filles: Carmen, María i Rosa Aurora, a qui Juan va
proporcionar una infantesa i joventut de seguretat econòmica, bona educació i felicitat, amb l’aportació fonamental de la
mare, que solament tenia un vici, l’atenció a la família.
Juan Hurtado va ser un gran treballador i amant de les arts,
especialment la música -li donava igual que foren compositors
clàssics que òpera o sarsula- (per alguna raó es va guanyar en
la família l’apel·latiu de “Beethoven”!) i la pintura (oli i plumilla),
amb una gran habilitat i tècnica, que pot comprovar qualsevol
visitant que veja els quadres de les parets del menjador de la
seua casa. A estes aficions està dedicat més especialment des
que es va jubilar i va traslladar el domicili habitual a El Vedat,
que fins eixe moment era sols domicili de vacances i alguns
caps de setmana.
En febrer s’havia de separar de la seua dona, María, 73 anys
després d’haver començat la seua història junts.
Les filles i els nets tenen paraules de molt d’agraïment per a qui
ha sigut i és un meravellós espòs, pare i iaio.
A la celebració es va sumar l’Ajuntament de la ciutat, ja que
Jesús Ros li va fer arribar un ram de flors com a detall en nom
de la ciutat pel seu centenari.
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24 - SETEMBRE - 2020

ÁNGELA TORRES RUIZ COMPLIX CENT ANYS

Va nàixer a Beas de Segura (Jaén) el 24 de setembre de 1920,
en una família en què el pare es dedicava al treball en el camp,
i era la quarta de cinc germans, quedant a l’edat de 13 anys
òrfena de mare, amb la situació d’extrema dificultat que açò
suposaria per a la supervivència i el futur de la família.
Pel temps, quan ja era casada amb Lorenzo Llavero Liñán i te-

nia tres fills (Rafael, nascut en 1949 i els bessons Julio i Josefa,
de 1954), als 50 anys d’edat, va decidir buscar un lloc en què
hi haguera altres alternatives al treball del camp als olivars
que no li agradava per als seus fills i va vindre a Torrent, amb
l’expectativa que estudiaren.
Ací va trobar la possibilitat de que la família tinguera les necessitats bàsiques cobertes sobre la base de que tots els membres treballaren molt encara que portant una vida austera i de
no pocs sacrificis.
La seua família recorda hui -quan Ángela fa quinze anys que
patix Alzheimer i té una cadera trencada sense possibilitat de
cirugia- el que va aportar de renúncies el seu matrimoni per
tal de donar el millor, cosa molt estesa en les persones de la
seua generació, que no sempre són reconegudes com a la font
de generositat i esperit de superació que han demostrat.
Actualment viu amb la seua filla Mª José, que conta que per a
ella és una gran alegría vore-la tots els dies, perquè malgrat les
dificultats viscudes en el passat i en el present, la mare sempre
va ser positiva, alegre i bondadosa, i mai li va faltar eixe somriure permanent tan personal.

2 - OCTUBRE - 2020

MIGUEL BARBERÁ LÓPEZ, PREMI AUTONÒMIC D’ENSENYAMENTS
PROFESSIONALS
16 - OCTUBRE - 2020

GUANYADOR DEL XX PREMI D’INTERPRETACIÓ MUSICAL VICENT GALBIS
Divendres 16 d’octubre va tindre lloc l’acte d’audicions del XX
Concurs d’Interpretació Musical Vicent Galbis, acte que es va
retransmetre amb streaming pel Facebook del CPT.
El primer premi, dotat amb 1.000 €, va ser per a Miguel Barberá López; el segon, amb 800 €, per Belén Clari Clari; i el tercer, amb 600 €, per a Antonio Cruzado.
Van ser els participants: Héctor Mora Cano (trombó), Miguel
Barberá López (percussió), Arnau Cerveró Galán (bombardí),
José Vicente Vila Muñoz (trompa), Belén Clari Clari (violí) i
Antonio Cruzado García (clarinet).

30 - NOVEMBRE - 2020
L’alumne de percussió Miguel Barberá López, del professor del
Conservatori de Torrent Ángel García, va ser premiat en l’especialitat de Percussió i Vent-metall en la convocatòria autonòmica dels Premis Professionals de Música oberta a l’alumnat que havia superat el sisé curs d’EE. PP. de Dansa o Música
en el curs 2019-2020 i que complira la condició de tindre una
nota mitjana de totes les assignatures d’un mínim de 8 en els
dos últims cursos.
La resta de premis en esta convocatòria va ser: Carmen Lázaro
Alemany i Blanca Ruiz Castillo (cant), Teodora Cotuna i Vicente Romero Carrilero (música de cambra), Teodora Cotuna
(corda), Sofía Escorihuela Moltó (vent fusta) i Carmen Guarner
Giner (història de la música).
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SELECCIONAT COM A “JOVE TALENT
MUSICAL A ESCENA”
Miguel Barberá serà un dels trenta músics que intervindran
al Palau de les Arts en febrer, dirigits per Merche Femenía,
seleccionats en el Concurs Joves Talents Musicals a Escena, en
la seua tercera edició, amb el suport de Bankia.
Després d’una votació popular dels vídeos publicats pels aspirants des de casa entrà en la valoració final un jurat professional integrat per Fernando Tortajada, Enrique Llorens i Manuel
Tomás, que van fer la selecció dels participants.
Miguel Barberá arredonia amb este premi un curs ple d’èxits,
que augura una gran trejectòria en la música.

PREMIS I RECONEIXEMENTS
3 - OCTUBRE - 2020

ANDRÉS VALERO CASTELLS REP EL PREMI AMICS DE L’AMISTAT DE
QUART DE POBLET
Es van interpretar el pas-doble Certamen d’Elda XXX Aniversari i l’obra “Polifem”, d’Andrés Valero Castells, així com el pasdoble “Tota pedra fa paret”, dedicat a Cristòfol Mora i la seua
junta directiva, així com a tots els socis que han fet possible
la construcció del nou edifici inaugurat recentment, escrit per
José Onofre Díaz Montsó, director de la Banda Simfònica de
l’Amistat.
Es va projectar un vídeo amb imatges de la seua trajectòria i
es va interpretar “Adagio”, en què com a solistes van actuar
els germans d’Andrés, Paco i Vicente. La sorpresa per a ell va
ser espectacular, ja que no esperava veure els seus germans en
este acte perquè residixen fora de la Comunitat Valenciana.
També es va interpretar “El rossinyol de l’horta”, obra que a
Andrés li recorda bons moments. Per finalitzar l’acte, com a bis
es va interpretar el pasdoble Certamen d’Elda XXX Aniversari
amb la direcció de propi compositor.
A l’acte van acudir representants de les bandes de Mislata i
Picassent de les que ha estat director, una representació de la
Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana,
així com Carmen Martínez, alcaldessa de Quart de Poblet. No
van poder assistir i van excusar la seua absència, Enrique García Asensio i Àngel Asunción, entre d’altres.
A l’Auditori Molí de Vila, dissabte 3 d’octubre, es va celebrar el
lliurament del XVI Premi Amics de l’Amistat. En esta edició el
premiat va ser Andrés Valero Castells, compositor, director i
músic de reconegut prestigi internacional, resident a Torrent.
L’acte va estar carregat d’afecte i sorpreses per a l’homenatjat.

Acte complet:
https://www.youtube.com/watch?v=48ekRY0DybA&fbclid=IwAR0LzUnBAbjK1qxM-H_UGx5V6z2KnJ3b-DtKi0O-nSy_Vuz9ZKgpcgvj0zI

5 - OCTUBRE - 2020

ENRIQUE QUINTANA (UPV) LIDERA UN PROJECTE D’INVESTIGACIÓ
INTERNACIONAL EN TÈCNIQUES DE SUPERCOMPUTACIÓ

El catedràtic torrentí de la Universitat Politècnica de València Enrique Quintana va aconseguir finançament de la Unió
Europea, dins del programa Horizonte 2020, per a l’aplicació
de tècniques de supercomputació a la resolució de problemes científics complexos. Participa en tres dels projectes del
programa i, en concret, en lidera un en què col·laboren nombrosos grups d’investigació internacionals així com empreses
conegudes en el món de la Informática, com ara IBM o Atos /
Bull, i centres d’investigació com el Comissariat per a l’Energia
Atòmica a França o el Barcelona Supercomputing Center en

Espanya.
Enrique Quintana pertany actualment al Departament d’Informàtica de Sistemes i Computadors de la UPV, a què va accedir en març de 2019 després de vint anys de trajectòria professional a la Universitat Jaume I de Castellló, on ocupava una
plaça de l’àrea d’Arquitectura i Tecnologia de Computadors del
Departament d’Enginyeria i Ciència dels Computadors.
En setembre de 2019 Quintana va rebre la disinció d’ambaixador honorífic de la Universitat Jaume I, on havia desenvolupat una intensa activitat acadèmica, docent i investigadora. Va crear, i ha liderat amb èxit durant més de 20 anys, el
grup de recerca del registre de grups de la Universitat Jaume I
High-Performance Computing and Architectures (HPCA). Davall la seua direcció, el grup va aconseguir aglutinar en una
mateixa línia d’investigació l’activitat d’un bon nombre de
membres del Departament d’Enginyeria i Ciència dels Computadors i va treure resultats d’extraordinària qualitat científica
que li han valgut un gran reconeixement internacional.
El professor Quintana va realitzar una tasca notable en la promoció del bon nom de la Universitat Jaume I més enllà del seu
àmbit geogràfic mitjançant la participació continuada i reeixida en projectes internacionals de recerca. Ha participat també
en set projectes de la National Science Foundation dels Estats
Units, un projecte de l’agència Research Advanced Projects
Agency, també dels Estats Units, i en dos projectes de la German Research Foundation d’Alemanya.
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5 - OCTUBRE - 2020

PREMIS I DISTINCIONS DE L’ANY A JOVES MÚSICS DE LA CIUTAT
HÉCTOR MORA, JOSÉ VICENTE VILA I ALBERT BERMELL, PREMIS FINAL
DE GRAU I MENCIÓ AL CONSERVATORI DE TORRENT

Els músics Héctor Mora Cano (trombó) i José Vicent Vila
Muñoz (trompa) van obtenir el premi final de grau al Conservatori Professional de Música de Torrent i Albert Bermell
Cuñat (trompeta) la menció de final de curs.
Héctor Mora va començar els seus estudis a la Unió Musical
de Torrent junt al professor Ángel Tomás Castelló i en el Conservatori de Torrent, amb Vicent Veses. Ha realitzat cursos de
perfeccionament musical amb professors com Carlos Gil, Inda
Bonet, Fabrice Millischer, Ricardo Mollà, Michel Becquet, Ignacio Pérez i Emilio Almenar. És alumne actiu de José Vicente
Faubel, trombó solista de l’Orquestra de la CV del Palau de les
Arts i de l’acadèmia Spanish Brass.
Ha format part de joves orquestres a nivel nacional com la
Jove Orquestra Nacional de Catalunya (JONC Alevins), la Jove
Orquestra de Bandes Sonores (JOBS) i la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona (JOSB), a més de col·laborar amb entitats
com la Banda Primitiva de Lliria.
Actualment, estudia 1r de grau superior de trombó junt al professor Rafael Tortajada al Conservatori de València (CSMV).
En novembre d’enguany va ser seleccionat com a Jove Talent
Musical a Escena, en un concurs patrocinat per Bankia en la
seua tercera edició, que donava el premi de participar en un
concert al Palau de les Arts de València, en febrer.
José Vicente Vila Muñoz va iniciar els seus estudis a l’Escola
Municipal de Xirivella. En 2014 comença els estudis professionals al Conservatori de Torrent, amb el mestre José Vicente
Sebastià Ferrer, i durant eixos anys realitza cursos de perfeccionament i classes habituals amb trompistes de nivell internacional com Bernardo Cifres, José Chanzá, Maria Rubio, Manolo Pérez, Wolfgang Gaag, Arnaud Delepine, Emilio Climent
i Juan Conrado García.
Va obtindre el premi professional de música de cambra en el
curs 2018/2019. En 2019 accedix als estudis superiors de música al Conservatori de València (CSMV).
Forma part del grup de metalls Torrent Brass Ensemble, col·labora en el quintet de vent Danzians. En actuacions com a solista destaquen obres de Mozart, Strauss, Saint-Saëns, Bernard
Krohl… Actualment cursa 2n de grau superior de trompa amb
el mestre Vicent Navarro Gimeno.
Alberto Bermell Cunyat va començar els seus estudis en Unió
Musical de Torrent. Als 8 anys ingressà al Conservatori de
Torrent on cursa i finalitza els estudis de grau elemental i professional, amb una nota mitjana d’excel·lent.
En la seua curta trajectòria musical és fundador i component
del grup de metall Sordaina Brass. Va ser membre de l’Orquestra del Conservatori amb la qual ha realitzat concerts per diferents llocs de la Comunitat Valenciana.
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A més de la seua formació acadèmica en el Conservatori, amplia els seus estudis amb Raúl Junquera, trompeta solista de
l’Orquestra Municipal de València, i assistix a masterclass de
trompetistes com Rubén Marqués.

FERRAN SILLA I VÍCTOR GISBERT
S’INCORPOREN A L’ORQUESTRA
FILHARMÒNICA DE LA UNIVERSITAT
DE VALÈNCIA (OFUV)
Ferran Silla i Víctor Gisbert, dos músics de la nostra ciutat, que
van estar vinculats a la Unió Musical de Torrent, ingressaren
al llag de l’any 2020 en l’Orquestra Filharmònica de la Universitat de València, amb una plaça fixa fins complir els 23 anys
i en la qual s’assaja durant l’any acadèmic dues voltes per setmana.
Ferran Silla Ortí va iniciar els seus estudis a l’escola de la UMT
i als 12 anys tria la percussió com a instrument, amb Adrián
Fernández de mestre, i trau el títol d’Ensenyaments Elementals.
Seguidament ingressa al Conservatori de Torrent on actualment cursa l’últim cicle d’Estudis Professionals davall la tutela
del percussionista Pau Ballester.
Ha realitzat diferents cursets de perfeccionament amb acreditats percussionistes a nivell nacional i internacional com ara
Conrado Moya, Katarzyna Michka, Gratiniano Murcia, Raúl
Benavent entre altres...
A partir de l’any 2020 passa a formar part de l’Orquestra Filharmònica de la Universitat de València on desenvolupa la
seua formació de conjunt.
Víctor Gisbert Artero (Torrent, 2002) va estudiar al CEIP Federico Maicas i l’IES Veles e Vents, i quan sols tenia 4 anys
havia iniciat la seua trajectòria artística al Jardí Musical de la
UMT.
En esta banda va formar part de la Jove Orquestra, la Banda
Juvenil i la Banda Simfònica.

PREMIS I RECONEIXEMENTS
Al Conservatori de Torrent, al qual va entrar amb 7 anys, va
fer els cursos dels estudis elementals i professionals, que acaba
enguany.
El seu instrument és el violoncel i he realitzat tots els estudis
de grau professional amb Mayte García Atienza. I durant estos
anys he realitzat diversos cursos d’estiu, de perfeccionament i
màster class, amb els violoncel·listes Mariano García, Iván Balaguer, Rafal Jezierski, Samuel C. Ledesma, María de Macedo i
Gautier Capuçon.

JORGE MORA, EN LES ORQUESTRES
D’ARAGÓ, CATALUNYA I
SCHLESWIG-HOLSTEIN MUSIK FESTIVAL
Jorge Mora Molina va tindre un curs de gran activitat i va participar en la Jove Orquestra d’Aragó (JOA), amb una plaça de
dos anys de vigència amb trobades a Saragossa i altres ciutats;
en la Jove Orquestra Nacional de Catalunya (JONC), amb permanència d’un any i tres o quatre trobades anuals; i va accedir
per a un any a Schleswig-Holstein Musik Festival, en què partipa en una estada de dos mesos a Rendsburg (Alemanya) en
companyia de músics de diferents països.
El torrentí Jorge Mora comença els estudis als huit anys al
Conservatori de Torrent, especialitat de percussió, i rep classes
d’Ángel García, Pau Ballester i Neus Fontestad entre d’altres, i
en 2018 accediria al Conservatori d’Aragó (Saragossa), on actualment cursa 3r amb els professors César Peris, Francisco
Inglés i Lucía Carro.
En la seua formació de músic ha rebut classes de timbalers com
Gratiniano Mucia, Guido Rückel, Nick Woud i Javier Eguillor,
solistes internacionals com Verónica Cagigao, Conrado Moya,
Katarzyna Mycka o Simone Rubino.
Ha format part de les següents agrupacions juvenils: Banda i
Orquestra Juvenil i Simfònica de la UMT, Jove Orquestra Simfònica de Cantàbria, Jove Orquestra de la Federació de Societats Musicals de la CV i Jove Orquestra d’Aragó. A més, en les
audicions de febrer va arprovar plaça com a membre titular de
la Schleswig-Holstein Musik Festival Orchester d’Alemanya.

NURIA DE VUYST ACCEDIX A LA JOVE
ORQUESTRA SIMFÒNICA DE LA
FEDERACIÓ DE SOCIETATS MUSICALS
DE LA CV

Si a l’inici de l’any Nuria de Vuyst va accedir a la Jove Orquestra Simfònica de la Federació de Societats Musicals de CV amb
el reconeixement de la seua vàlua artística que això suposava,
en novembre va ser seleccionada d’entre 40 trompistes com a
reserva per a la Jove Orquestra de la Generalitat (JOGV), amb
permanència de tres anys.
Nuria de Vuyst (2000) és trompista de la Unió Musical de
Torrent (UMT). Inicia els estudis a l’escola Leopoldo Magenti
d’Alberic. Posteriorment realitza el Grau Professional al Conservatori Mestre Vert (Carcaixent), amb la professora Encarna
Grau, i obté una menció honorífica. L’any 2018 comença amb
els estudis superiors de música al Conservatori Superior de
Música d’Aragó (CSMA), amb Bernardo Cifres i Francisco Rodríguez Azorín, centre en què actualment cursa 3r amb Pedro
Blanco.
Ha participat en cursos i masterclass de grans trompistes com
Jose Vicente Castelló, Eric Terwilliger, Jörg Brückner, Marc
Noetzel, Premysl Votja, Anaís Romero, Miguel Martínez Mejías, Bernardo Cifres, María Rubio, Manolo Pérez, Jesús Sánchez, Santi Pla, Christophe Sturzenegger i Rik Vercruysse.
És membre de la Wind Orchestra Saragossa (conjunt professional de vents resident a l’Auditori de Saragossa). Pel juliol de
2018, aconseguix una plaça en la Jove Orquestra Simfònica de
Barcelona (JOSB), i pel febrer de 2019, en la Jove Orquestra
Simfònica de Cantàbria (JOSCAN).
A l’agost de 2019 va interpretar el concert, Opus 8, de Franz
Strauss, com a solista a Colòmbia, acompanyada per la Banda
Filharmònica Departamental d’Antioquia (a Medellín) i per la
banda simfònica OSNJ (a Bogotà).

PABLO BERMELL, EN LA JOVE ORQUESTRA
DE LA COMUNITAT DE MADRID
Per la seua part, Pablo Bermell va participar en la Jove Orquestra de la Comunitat de Madrid.
Pablo Bermell Morera (Torrent, 2001) va iniciar els estudis a la
UMT amb 5 anys. Als 8 ingressà al Conservatori de Torrent on
va cursar el Grau Elemental i el Grau Professional en l’especialitat de trompa, obtenint el Premi Professional i participació en
els Premis Vicent Galbis de 2019.
Ha realitzat nombrosos cursos de perfeccionament com ara les
edicions del FORUMT d’interpretació i perfeccionament Ciutat
de Torrent des de l’any 2014 (amb Miguel Martínez Megías i
Bernardo Cifres), Brassurround Torrent 2017/2018/2019 (amb
Manolo Pérez, Arnaud Delepine, María Rubio i José Chanzá,
entre altres), Curs de Música i Dansa Albarracín 2019 (amb
Héctor Escudero) i dos edicions de l’escola de perfeccionament
Unió Musical de Llíria amb Batiste i Joan Bernat.
També ha fet proves d’accés a orquestres joves com: la Jove
Orquestra de la Generalitat Valenciana, la Joven Orquesta y
Coro de la Comunidad Autónoma de Madrid, la Jove Banda
Simfònica de la Federació de Bandes de Música de la Generalitat Valenciana i la Jove Orquestra Nacional d’Espanya.
Actualment està cursant 2n d’Estudis Superiors en la especialitat de trompa en el Conservatori Salvador Seguí de Castelló,
amb el catedràtic Elies Monxolí i Pau Moltó. És finalista del
Concurs de Trompa del Conservatori de Castelló, la fase final
del qual va ser ajornada per l’esta d’alarma.
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6 - OCTUBRE - 2020

EL RESTAURANT LA PLAZA FA EL MILLOR ARRÒS MELÓS DE L’HORTA
SEGONS EL PROGRAMA CARTES EN JOC
El programa d’À Punt Mèdia “Cartes en joc”, que presenta el
gastrònom Jordi Garrido, va emetre el 6 d’octubre un programa amb la participació de tres restaurants de La Canyada, Xirivella i Torrent per tal de decidir quin era el que preparava el
millor arròs melós de l’Horta.
Els germans Nieves i Paco Gallego, del Restaurant La Plaza, de
Torrent, van ser declarats guanyadors davant els competidors
Restaurant El Grano (Carles López i Sonia Lluc, de la Canyada)
i Restaurant La niña de la peineta (Diana Ferrando i Javier Rubio, de Xirivella).
En el concurs hi havia cinc aspectes a valorar: espai, cuina,
menjar, servei i preu, i la puntuació mitjana dels participants i
també la valoració del xef, determinava l’equip guanyador.
Els guanyadors van dedicar el premi a la primera generació, els
seus pares Diego i Paqui, que són els que iniciaren el negoci fa
vint-i-un anys i van ensenyar l’ofici als fills.
https://apuntmedia.es/va/a-la-carta/programes/vist-en-tv/
cartes-en-joc/06102020-el-millor-arros-melos-de-lhorta

8 - OCTUBRE - 2020

EL PREMI DE LA COMFET AL MILLOR LLIBRET INFANTIL DE FALLES VA SER
PER A LA PL. MAJOR DE CARCAIXENT

El 8 d’octubre (la data inicialment prevista era el 24 d’abril) es
va celebrar a Sueca l’acte de lliurament del premis de les Lletres Falleres, dotze convocatòries en total, amb el llibret de la
Falla Plaça Major, de Carcaixent, com a guayador del contingut
infantil, premi que promou la COMFET (Comissió d’Estudis Fallers de Torrent).
En total es van presentar 27 llibrets i el jurat va estar integrat
pel docent Joaquín Requena Piles, el lingüista José Royo Martínez i el dissenyador Alberto Silla, junt amb un xiquet i dos
xiquetes.
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A l’acte de Sueca van assistir els regidors de Torrent Pascual
Matínez i Salvador Císcar -este últim en la seua condició de
president de la COMFET- i la fallera major infantil de Torrent,
Sandra Peris.
La Falla Cronista Beguer va ser nominada en els premis: Ortifus, a la millor portada i el Climent Mata, al millor disseny. I
la Falla Avinguda, al premi Soler i Godes, convocat per l’Associació d’Estudis Fallers (ADEF), al millor article de llibret, en
este cas “La bellesa pot ser estètica i crítica alhora”, de Miguel
Ángel Gascón.

PREMIS I RECONEIXEMENTS
13 - OCTUBRE - 2020

EL CENTRE MARE DE DÉU DELS DESEMPARATS I DELS INNOCENTS DE
TORRENT, PREMI SOLIDARITAT COPE 2020
El IX Premi Solidaritat 2020 de la COPE va ser per a Llar Mare
de Déu dels Desemparats i dels Innocents de Torrent, posat en
marxa per la diòcesi valenciana i tutelat per la Generalitat, on
s’acull adolescents en risc d’exclusió.
Allí s’allotgen una trentena de menors d’edat (entre 12 i 18
anys) per respondre a “les noves pobreses emergents des del
compromís com a Església”, com va destacar el bisbe auxiliar de
València Arturo Ros, que va ser l’encarregat pel cardenal arquebisbe, Antonio Cañizares, de la posada en marxa d’aquest
projecte des de la idea inicial en 2017.
El projecte és pioner entre les diòcesis espanyoles, i impulsa un
model humanitzador i totalment innovador, aprofitant també
les bones pràctiques existents en aquest sector i, sobretot, l’experiència de Càritas en l’àmbit dels serveis socials.
Es tracta de promoure també un model que puga servir de referència per a altres centres en el futur per la seua filosofia i
impacte.

16 - OCTUBRE - 2020

HELIO CARRATALÁ, DOCTOR EXCEL·LENT CUM LAUDE

Helio Carratalá Bellod va conseguir l’excel·lent cum laude en
la seua tesi de doctorat titulada “Estrés, estrategias de afrontamiento y personalidad resiliente en deportistas y su relación
con el rendimiento académico y deportivo”, que va ser presentada el 16 d’octubre en la Facultat de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport i que havia estat diridida per Vicent Carratalá
Deval i José Francisco Guzmán Luján.
El tribunal el formaven Ana María Pablos Monzó (Universitat

Catòlica de València), José Manuel García García (Universitat
Castella-la Manxa) i Paulino Padial Puche (Universitat de Granada).
La tesi analitza les relacions entre diverses variables psicològiques del rendiment acadèmic i esportiu d’on s’extreu la importància de la pràctica esportiva, especialment la competitiva,
per a la millora del rendiment acadèmic i per a l’afrontament
de l’estrés. La mostra estava composta per 372 adolescents (1218 anys) esportistes, de 48 municipis i 90 clubs esportius de
tota la Comunitat Valenciana. Una de les característiques de
la tesi és la realització d’un doble anàlisi estadístic, emprant
per a un d’ells un sistema d’Intel·ligència Artificial denominat
Xarxes Neuronals Artificials Auto-organitzatives o SOM (Self
Organizing Maps) aspecte inèdit en l’àmbit de la psicologia a
nivell nacional.
El torrentí Helio Carratalá és llicenciat en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport per la Universitat Catòlica de València
i mestre especialista en Educació Física per la Universitat de
València. Va cursar el màster en Alt Rendiment Esportiu pel
Comitè Olímpic Espanyol (Universitat Autònoma de Madrid)
i és Entrenador Nacional de Judo per la Reial Federació Espanyola de Judo i Esports Associats.
És autor de diverses publicacions en revistes científiques indexades a nivell nacional i internacional i entre la seua labor
docent s’ha de destacar la de professor del Col·legi Santa Teresa, des de 2005; professor a la Facultat de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport de la Universitat de València, des de 2012;
professor de l’Escola Federativa de la Federació Valenciana de
Judo; i professor de l’Escola Federativa de la Federació de Gimnàstica de la Comunitat Valenciana.
També és entrenador /preparador físic de judo al Club Herca i
preparador físic a nivell personal de diferents esportistes d’elit
tant nacional com internacional.
En 2019 va rebre el guardó de Millor Entrenador de l’Any atorgat per l’Ajuntament de Torrent.
Enrique, Helio i Vicent, d’esquerra a dreta, els tres doctors de
la família Carratalá-Escola HERCA.
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17 - OCTUBRE - 2020

BERNA BLANCH GUANYA EL VIII PREMI DE POESIA MANEL GARCÍA GRAU

L’escriptor Berna Blanch va ser el guanyador de la huitena
edició del premi Manel García Grau de poesia que atorga la
Universitat Jaume I amb la finalitat d’impulsar el conreu de la
poesia i recordar la figura del poeta Manel García Grau.
Dolmen és el títol del poemari amb el qual Berna Blanch ha
guanyat aquesta edició del premi que vol ser un interrogant,
un acostament; és la recerca de l’essència humana a través de
la percepció de l’instant, un voler entendre la vida des de l’observació de l’entorn i la comunió amb tot allò que ens envolta.
És un poemari profundament sentit i treballat, un remoure el
solatge de les sensacions, un voler entendre amb les ferramentes del llenguatge i la intuïció la pròpia consciència d’existir.

Berna Blanch va ser un dels fundadors del Cercle Poètic Argila
de l’Aire, a Catarroja, on va nàixer. Fou coeditor de la revista
de creació Diàfora. Guanyador, entre altres, de diversos premis
literaris com ara el Ibn Jafadja Ciutat d’Alzira, el Benvingut
Oliver de Catarroja, el Ciutat de Torrent, o el Joan Perucho
Vila d’Ascó.
Ha publicat en diverses editorials (Bromera, Tabarca, Meteora,
Tàndem, Onada, El petit editor, etc) fins a hui, dues novel·les i
dotze poemaris. Els més recents Espiga, Pol·len, De la Transparència, Amb Línies Vives i posteriorment, Albuferenc, un recull
temàtic sobre l’Albufera. En prosa ha publicat la novel·la de
gènere fantàstic Apunts d’altres móns, guanyadora del XXVII
Certamen Vila de Puçol (Ed. Onada 2012) i la novel·la de narrativa juvenil Presències (Ed. Tabarca 2014).
El Premi Manel García Grau de Poesia, que convoca la Universitat Jaume I amb la col·laboració de l’Associació d’Escriptors
en Llengua Catalana i l’editorial Perifèric, pretén honorar la
memòria de l’escriptor, activista i professor de Filologia de la
Universitat Jaume I, qui va morir en 2006 en plena maduresa
creativa. Poeta i narrador, Garcia Grau és una de les figures
principals de la literatura valenciana de les últimes dècades.
Va destacar sobretot com a poeta i la seua obra està present
en nombroses antologies. En el seu currículum, a més, figuren
premis com els Octubre, l’Englantina d’Or dels Jocs Florals de
Barcelona o Ciutat de València, tots ells de poesia.

21 - OCTUBRE - 2020

PREMIS DEL RENDIMENT ACADÈMIC D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA I
SECUNDÀRIA
Hernández), Rubén Cabañero Martínez (CEIP Sant Pasqual),
Aitana Peris Torres (CEIP Sant Pasqual), Vicente María Manglano Morell (Col·legi El Vedat), Raquel Aguilar Almenar (Col·
legi La Puríssima), Carolina Simó Pérez (Col·legi La Puríssima),
Daniel Talayero Corzán (Col·legi La Puríssima), Vicente Ferrer
Ruiz (Col·legi Madre Sacramento), Borja Torres López (Col·legi
Madre Sacramento), David Ruiz Quilis (Col·legi S. José i S. Ana).
Posteriorment, el 26 d’octubre, este mateix organisme va fer
pública la concessió dels premis de rendiment acadèmic per a
estudiants d’Educació Secundària Obligatoria del curs 20192020:

La Direcció General d’Innovació Educativa i Ordenació de la
Generalitat Valenciana va concedir el premis extraordinaris al
Rendiment Acadèmic del Curs 2019-2020 d’Educació Primària
a:
Aitana Alba Cano (CEIP El Molí), Iker Heras Gutiérrez (CEIP
El Molí), Chaimna Ould-Gouail (CEIP El Molí), Carolina López
Sánchez (CEIP Les Terretes), Nuria Rodas Belmar (CEIP Les
Terretes), Soudian Drabech (CEIP Lope de Vega), Irene Fernández Nova (CEIP Miguel Hernández), Ferran Rodríguez Esteve
(CEIP Miguel Hernández), Natalia Saiz Sánchez (CEIP Miguel
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Noah Lacueva Ducreux (Col·legi El Vedat), Santiago Lucas Cardós (Col·legi El Vedat), Álvaro Martínez Arnandis (Col·legi El
Vedat), Ricardo Montes Llácer (Col·legi La Puríssima), Alejandro Rodríguez Casabán (Col·legi La Puríssima), Elena García
Pastor (Col·legi Madre Sacramento), Hugo Navarro Moñino
(Col·legi Madre Sacramento), Alba Ruiz Guillén (Col·legi Madre Sacramento), Saray López Gutiérrez (Col·legi Montesión),
Alejandro Samblás García (Col·legi Montesión), Valeria Seiva
Llagaria (Col·legi Montesión), Pau Pareja Andrés (Col. S. José i
S. Ana), Claudia Ruiz Quilis (Col. S. José i S. Ana), Lidia Tamayo
Herrera (Col. S. José i S. Ana), Noemi Martínez Cebrián (IES La
Marxadella), Mengna Zhou (IES La Marxadella), Inmaculada
García García (Centre Julio Verne), Pol Llobet Valls (Centre Julio Verne), Selma Medina Abarca (Centre Julio Verne), Esther
Cantero Cortinas (Col·Legi Santa Teresa), Amparo Fabiá Pascual (Col·legi Santa Teresa), Pablo Navarro Abad (Col·legi Santa
Teresa).

PREMIS I RECONEIXEMENTS
22 - OCTUBRE - 2020

SANTIAGO FERRANDIS VALERO GUANYA EL PREMI D’INVESTIGACIÓ DE
L’HORTA SUD 2020

El projecte “Faustí Barberà. El pare del valencianisme polític”,
presentat per l’historiador i investigador de Castellar-Oliveral
Santiago Ferrandis és el treball que va guanyar el XXIV Premi
d’Investigació de l’Horta Sud 2020 convocat per l’IDECO i que
comptava amb el patrocini de la Mancomunitat de Municipis
de l’Horta Sud, Caixa Popular i l’Ajuntament de Torrent.
En este treball queda certificat que Faustí Barberà fou un dels
màxims responsables i l’artífex polític del desenvolupament
del nacionalisme valencià contemporani.
Després d’analitzar els projectes presentats i de les deliberacions oportunes, el jurat format per Alfred Ramos, Josep Maria Tarazona, Josep Vicent Fayos i Andreu Ginés acordà per

unanimitat concedir este premi pel seu interés en la recerca,
aprofundiment i anàlisi del pensament polític del metge, editor, erudit i bibliòfil Faustí Barberà i Martí (Alaquàs, 1850-València, 1924), inserit en el marc polític de la restauració Borbònica (1874-1931).
Santiago Ferrandis Valero (Castellar – Oliveral, 1995) és historiador especialitzat en història contemporània per la Universitat de València. Va cursar la carrera a la capital del Túria i a
la Ruhr Universität Bochum (Alemanya), per acabar especialitzant-se amb un màster d’investigació d’història contemporània a València.
Actualment està acabant el màster de professor de Secundària i ha iniciat el doctorat. Pel que respecta a les seues línies
d’investigació, els seus treballs giren al volant dels estudis de
la nació i el nacionalisme: la construcció de l’Estat- nació, la
formació de moviments nacionalistes i el seu estudi transnacional, i la configuració de la identitat nacional com a mecanisme discursiu.
Ha publicat els següents treballs:”Índex analític de la revista
Annals (1982-2016, núms. 1-9)” en Annals Institut d’Estudis
Comarcals de l’Horta Sud (coord.), “Els inicis del valencianisme
polític (1902-1923): El pensament de Vicent Tomàs i Martí” en
la Revista Saó i “Temps de pandèmia: Castellar- Oliveral durant
l’epidèmia del còlera (1854-1856)” en la Revista La Veu del Veí.

30 - OCTUBRE - 2020

L’INSTITUT D’ESTUDIS COMARCALS DE L’HORTA SUD (IDECO) REP EL PREMI
RECERCAT 2020

L’Institut d’Estudis Comarcals de l’Horta Sud (IDECO) ha rebut
el premi Recercat 2020. Aquest premi, que atorga l’Institut Ramon Muntaner, és un reconeixement a la trajectòria i a la feina
que realitza i ha realitzat l’entitat en l’estudi, la defensa i la difusió del patrimoni local i comarcal. En la mateixa edició, en la
categoria de persona, el premi Recercat ha recaigut “ex aequo”
en Fina Salord Ripoll i Josep Maria Inglès Rafecas.
Estos premis es convoquen anualment en el marc de la trobada de centres d’estudis dels territoris de parla catalana, i són

els més importants que es poden rebre en este àmbit cívic i
cultural. En les quinze edicions anteriors, han recaigut en el
País Valencià de la mà d’Antoni-Lluís Carrió Artigues (que el
rebé de manera pòstuma) o de Josep Vicent Frechina, així com
de l’Institut d’Estudis Comarcals de la Marina Alta (IECMA), en
categoria d’entitats.
L’IDECO Horta Sud és el primer institut d’estudis d’àmbit comarcal que es va crear l’any 1981. L’entitat té l’origen en les
experiències d’altres instituts similars creats al Principat, com
ara Institut d’Estudis Gironins (IEG) fundat en 1946 o l’Institut
d’Estudis Empordanesos (IEE), nascut en 1957. Aquest últim,
amb seu a Figueres, va ser el model que Enric Juan, professor
de l’institut de batxillerat d’aquesta població de l’Empordà entre 1974 i 1978, va traslladar a la comarca de l’Horta Sud.
L’Institut d’Estudis Comarcals de l’Horta Sud (IDECO) naix en
1981 per a donar resposta a la necessitat, cada vegada més sentida a la comarca, de comptar amb una institució animadora
de la vida comarcal. Al caliu de les iniciatives promogudes per
Caixa Torrent, en la commemoració del seu 75 aniversari l’any
1981, va anar sorgint en diferents àmbits una consciència de la
realitat comarcal, i de la necessitat d’articular unes relacions
intermunicipals, que es canalitzen a través d’àmbits culturals
i d’investigació. Posteriorment, pel que fa a l’àmbit polític es
va instituir la Mancomunitat de l’Horta Sud, amb la finalitat
d’aglutinar les iniciatives comunes als diferents ajuntaments
de la comarca. Per tant al llarg d’aquests anys sempre hi ha
hagut un clima d’estreta col·laboració entre aquestes tres institucions: IDECO, Caixa Torrent (Caja de Ahorros del Mediterráneo, des de 1989 fins la seua desaparició) i Mancomunitat de
l’Horta Sud.
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31 - OCTUBRE - 2020

DARÍO PÉREZ, MIGUEL BARBERÁ I BORJA CAMPS (CONSERVATORI DE
TORRENT) PREMIATS AL CONCURS INTERNACIONAL “PERCUTE”

Alumnes i exalumnes del Conservatori de Torrent van guanyar premis en la VIII edició del Concurs “Percute” 2020, que
organitza Amores Grup de Percussió, al Teatre Auditori de Catarroja, del 29 al 31 d’octubre, que va resultar exitós malgrat les
circumstàncies que van envoltar la convocatòria, afectada per
la complicada situació sanitària i les restriccions de mobilitat.
Dins del certamen se celebrava també el VI Concurs de Caixa
Solo Júnior, en què els alumnes del nostre Conservatori van
classificar-se en els primers llocs:
Darío Pérez Montero, 2n en Caixa Solo Júnior “A”. Miguel Bar-

berá López, 1r en Caixa Solo Júnior “B”. I Borja Camps Ros, 2n
en Caixa Solo Júnior Categoria Superior.
Esta modalitat, en què participaren 18 finalistes, va resultar de
gran nivell, com així ho feu constar el jurat format per Emilio
Caladín, Francisco J. Fort i David Moliner.
A destacar el triomf de Miguel Barberá, que afegia este guardó
a altres dos reconeixements en este principi de curs, el premi
autonòmic d’Ensenyaments Professionals del curs 2019-2020
(2 d’octubre) i guanyador del XX Premi d’Interpretació Musical
Vicent Galbis (16 d’octubre).

8 - NOVEMBRE - 2020

PAU ALABAJOS REP EL PREMI OVIDI MONTLLOR A LA MILLOR CANÇÓ
EN VALENCIÀ
10 - NOVEMBRE - 2020

FINALISTA DEL CERTAMEN TERRA
I CULTURA

El Col·lectiu Ovidi Montllor (COM) va organitzar la XV edició
dels Premis de Música en Valencià, que es lliuraven per primera vegada en els 15 anys d’història, al Teatre Calderón d’Alcoi,
amb les mesures de segurerat per la Covid-19.
El cantautor torrentí Pau Alabajos va guanyar la categoria de
Millor Cançó amb el tema “Kintsugi“ (Les hores mortes, RGB Suports). Les altres cançons nominades en esta categoria foren:
“Cançó de fer camí“, Mireia Vives i Borja Penalba (Cançons de
fer camí, 2019, Bureo Músiques); “Creuar l’oceà“, Néstor Mir
(Un immens i infinit continent, 2020, Malatesta Records); i “Volves de neu“, Smoking Souls (Translúcid, 2019, Propaganda pel
Fet!).
Pau havia estat nominat a més en les categories Millor disc de
cançó, Millor producció i arranjaments, Millor lletra i Millor
disseny.
Smoking souls, amb Translúcid (Propaganda pel Fet!) van ser
els grans triomfadors de la nit amb el premi en les categories:
Millor producció i arranjaments, Millor disc de rock i Millor
disseny.
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Pau Alabajos, amb la cançó “Vuit de març” va ser igualment
un dels cinc finalistes (d’un total de 388 cançons presentades)
en el Certamen Terra i Cultura-XIII Premi Miquel Martí i Pol,
en companyia de Feliu Ventura, Marala, Vienna i Juan Valderrama.
Este certamen és impulsat per Lluís Llach i el Celler Vall-Llach,
s’atorga anualment al millor poema musicat en llengua catalana, i està dotat amb 1.000 € i una escultura de Josep Bofill, que
en esta edició va guanyar Juan Valderrama.

9 - DESEMBRE - 2020

NOMINAT ALS PREMIS CARLES SANTOS DE
L’IVC
L’Institut Valencià de Cultura convocà els Premis Carles Santos de la Música Valenciana 2020, i entre les nominacions figurava Pau en la categoria de Cançó d’Autor Les hores mortes,
juntament amb, Verdcel per SOS, Andreu Valor per Insurrecte
i Eva Gómez per El cel i les formes del vent.
En el lliurament de premis del 9 de desembre el guardó se’l va
endur finalment Andreu Valor, que també rebria el de Millor
Gira, convertint-se en l’únic artista amb dos premis en esta
edició.

PREMIS I RECONEIXEMENTS
9 - NOVEMBRE - 2020

BELÉN BLANCO IRAVEDRA, ENTRE ELS 50 DOCENTS MAGISTRALS 2020

La Universitat Politècnica de València va reconéixer, per tercer
any consecutiu, l’excepcional treball realitzat per 50 professors
d’ESO, Batxillerat i cicles formatius i una de les persones guardonades és Belén Blanco Iravedra, professora d’Història de
l’Art a l’IES Tirant lo Blanc de Torrent, de qui s’ha ressaltat “el
seu afany per fer classe, el seu coratge i les seues ganes d’ensenyar a cada alumne sense excepció, a més de la seua envejable
saviesa i entranyable personalitat”.
La selecció del professorat es realitza a partir d’enquestes que

es fan entre l’alumnat de primer curs de la Universitat Politècnica de València, la qual cosa emociona especialment les persones homenatjades
Magistrals és una iniciativa de la Universitat Politècnica de
València que pretén reconéixer la labor de tota una professió:
la del personal docent d’ESO, Batxillerat i cicles formatius. En
esta edició, la tercera, han sigut reconeguts 29 professors i 21
professores. La gran majoria (un 68%) exercix en centres públics; el 24% en concertats i un 8% pertany a centres privats.
Belén Blanco és d’Enguera, on la família s’havia instal·lat procedent de Galícia. Sa mare era mestra i també ho havia sigut el
seua iaio que va iniciar una tradició, ara seguida per dues de
les seues netes.
Va estudiar Història de l’Art i començà a exercir a Albacete, on
va romandre sis cursos. Després vindrien els dos anys a Castelló, Aldaia, València i en 2008 l’IES Tirant lo Blanc de Torrent.
Ací ha estat durant 11 cursos i en l’actual ocupa una plaça
en comissió de servicis fora de Torrent. El fet que haja sigut
l’opinió dels alumnes del Tirant lo Blanc els qui han valorat
la seua funció docent de forma molt positiva suposa per a ella
una gran satisfacció, i amb el reconeixement de la Universitat
Politècnica de València porta al màxim nivell la motivació per
seguir creixent en la docència.
Professorat de Torrent guardonat en les edicions anteriors :
2019: Juan García Sotos (IES La Marxadella) i David Campos
Mir (Col. Montesión).
2018: Enrique Andrés del Río (IES Tirant lo Blanc), Elena González Alejos (Col. Santa Teresa) i José Martí Faus (IES La Marxadella).

15 - NOVEMBRE - 2020

LES ASSOCIACIONS DE SOLIDARITAT AMB EL POBLE SAHRAUÍ REBEN LA
MENCIÓ COLIBRÍ

Este any es va atorgar la Menció Colibrí 2020 de la Fundació Horta Sud a les Associacions de Solidaritat amb el Poble
Sahrauí, per la seua defensa dels drets humans i el seu treball
humanitari durant més de 45 anys, així com la construcció de
vincles de germanor entre els nostres pobles.
És el sisé any consecutiu d’esta distinció, un reconeixement
que tracta de visibilitzar a les associacions que han assumit la

responsabilitat de construir una societat més justa per a tots,
permetent que millore la vida de les persones.
El Dia dels Drets Humans se celebra tots els anys el 10 de desembre, en què es commemora que en 1948 l’Assemblea General de les Nacions Unides aprovara la Declaració Universal
dels Drets Humans.
Des de les associacions de solidaritat amb el poble sahrauí volen agrair està esment especial, en aquest moment tan important per a donar visibilitat a les violacions dels drets humans
que pateixen dia a dia les persones sahrauís per part del Marroc, com les que patix la població sahrauí en els Campaments
privada del seu dret més bàsic, com és el de viure en la seua
terra en llibertat.
Ho signen Sahara Lliure Paterna Valencia, Acaps la Safor, Sàhara Smara La Vall La Vilavella, Ajuda Als Pobles Quart de
Poblet, Talha Xirivella, Smara Vila-real, Asociación Al-Adala
de Valencia, Maria Chavarri Paiporta, DAHAK La Ribera Ajuda al poble sahrauí, Associació Smara Castelló, ASOM Puçol,
Smara Benicàssim, Asociación Ahuim, Zemmur, Amics Poble
Sahrauí Xàtiva.
A l’acte de lliurament del premi hi hagué una taula redona
amb Lourdes Crespo Tarazona, membre de Talha Xirivella, i
Enjaba Messaoud El-Chadi, graduada en Ciències Polítiques i
en Dret i activista pels drets del poble sahrahuí. I fou moderadora, Juana López, de la Fundació Horta Sud.
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17 - NOVEMBRE - 2020

L’ATENEU MERCANTIL DE VALÈNCIA HOMENATJA EL PERIODISTA
I ESCRIPTOR RICARDO BELLVESER
L’Ateneu Mercantil de València va realitzar un homenatge al
periodista i escriptor valencià Ricardo Bellveser. La presidenta
de l’Ateneu, Carmen de Rosa, va destacar en la seua intervenció una faceta “desconeguda per a molts, la d’ateneista, ja que
Ricardo és soci de l’entitat els últims 25 anys”. En este sentit
va explicar la implicació de Bellveser en la vida de l’Ateneu
com a directiu, jurat dels premis literaris, director dels cicles de
cultura, el de valencians rellevants o com a director acadèmic
de l’Aula Cultural.
Durant l’acte d’homenatge, celebrat a la sala d’actes es va fer
entrega a Ricardo Bellveser d’una placa commemorativa i un
llibre en el qual s’han recollit missatges d’amics i companys.
En l’acte participaren presencialment, a més de la presidenta de l’Ateneu Mercantil, l’homenatjat i la seua filla. Entre els
amics que van destacar la trajectòria de Ricardo estaven, entre
d’altres, el pintor Alex Alemany, l’escriptor Fernando Delgado,
el poeta Jaime Siles, el filòleg Robert Archer, l’acadèmic Àngel
Calpe, la poetessa Teresa Espasa o el poeta Alejandro Font de
Mora.
Molts dels missatges van ser enviats a través de vídeos, com
els de l’escultor José Mª Yturralde, el pintor Willi Ramos, el
director d’orquestra Enrique García Asensio, la periodista M.
Consuelo Reina, la catedràtica de restauració Pilar Roig, l’escriptora Ana Noguera o l’escriptor Pedro J. de la Peña.
També participaren membres de Torrent de Paraules, associació amb què ha col·laborat en diferents ocasions Bellveser, vinculat a la població per raons de residència des de fa molts anys.
En el llibre elaborat per a l’ocasió i que recull missatges dirigits
a l’homenatjat es poden trobar les firmes de Ricard Pérez Casado, Ramón Ferrer, Rafael Marí, Juan Luis Bedins, Roman de
la Calle o Guillermo Carnero, entre d’altres.

19 - NOVEMBRE - 2020

VICENTE MUÑOZ PUELLES, PREMI PONT DEL MEDITERRANI 2020

Mostra Viva del Mediterrani va celebrar el 19 de novembre, al
Centre Cultural la NAU, de la Universitat de València, l’acte de
lliurament dels premis Pont del Mediterrani (escultura dissenyada per Pablo Sedeño), uns guardons anuals que s’atorguen
a persones i col·lectius que contribuïxen a la difusió i defensa
de la cultura mediterrània, així com per als que lluiten activament per una societat més justa i pacífica.
El Pont de Literatura i Pensament es va atorgar a l’escriptor
Vicente Muñoz Puelles -resident a la nostra població- que fou
Premi de Litertura Infantil i Juvenil en 1999 i Premi de les Lletres Valencianes en 2018. En el seu discurs, el novel·lista va
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denunciar la dramàtica situació que es viu en les aigües del
Mediterrani, on moltes persones perden la vida tractant d’arribar a Europa i també va posar l’accent en la contaminació i
l’actual crisi climàtica.
Els altre guardons van ser per a: Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (Pont de Música), Centre del
Carme Cultura Contemporània (Pont d’Arts Visuals), Fatma
Boufelik (Pont de Compromís Social de Gènere), Consell Jove
de València (Pont Jove) i Assemblea Parlamentària del Mediterrani (Pont d’Honor).
L’acte va ser presentat per la periodista Amàlia Garrigós davall la presidència de Vicent Garcés, membre d’honor de l’organització, qui va expressar el seu desig que la situació canvie
perquè “puguem gaudir de la presència a València de tota la
diversitat cultural del Mediterrani”.
Mostra Viva del Mediterrani és un punt de trobada a València
de les cultures mediterrànies a través de la multidisciplinarietat: música, arts de carrer i circ, arts visuals, debats, dansa,
literatura i mostra educativa. Va ser creada el 2013 per part
d’un grup de ciutadans i professionals de la cultura que es
proposa recuperar l’esperit de tres festivals culturals iniciats
als anys 1980: Trobada de Música del Mediterrani, Encontre
d’Escriptors del Mediterrani i Mostra de València Cinema del
Mediterrani.

PREMIS I RECONEIXEMENTS
20 - NOVEMBRE - 2020

DELIA SERRANO, LIDIA TEJERO I FRANCISCO GONZÁLEZ, PREMIS FINAL
DE TÍTOL AL CONSERVATORI JOAQUÍN RODRIGO

Tres exalumnes del Conservatori de Torrent van aconseguir
el Premi Extraordinari Final de Títol, després de cursar els
ensenyaments superiors al Conservatori Superior de Música
Joaquín Rodrigo, de València: Delia Serrano Martínez, Lidia
Tejero Baixauli i Francisco González Ferrandis, i van superar
les proves realitzades del 16 al 20 de novembre.
Cert és que tant Delia, Lidia com Paco ja destacaven durant
la seua trajectòria a Torrent, donant mostres sobrades del seu
potencial. Guanyaren el premi professional (fase centre) en les
seues respectives especialitats i acapararen els guardons de
l’edició del Premi Vicent Galbis de 2016 (Lidia Tejero obtingué
el primer premi, Paco González el segon i Delia Serrano el tercer).

Van estar molt arropats pels seus professors-tutors: Miguel
Llopis (tutor de Delia), Manuel Tomás (tutor de Paco) i Dolores Enguídanos (extutora de Lidia, actualment professora i cap
destudis del CPM Utiel).
Finalitzats els estudis al CPMT, l’itinerari educatiu de Delia,
Lidia i Paco ha seguit un rumb que de vegades ha coincidit,
siga en el mateix Conservatori Superior de València on han
estudiat o en les orquestres juvenils en les quals han tocat, a la
Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana (JOGV) o la Jove
Orquestra Simfònica de Castelló (JOSC), per citar-ne algunes.
Destacar també una altra coincidència: tots tres han finalitzat
els ensenyaments superiors amb matrícula d’honor en la seua
especialitat.

1 - DESEMBRE - 2020

GABRIEL ROJO, ALBA REMUJO I AITANA GUERRERO, GUARDONATS EN ELS
PREMIS SAMBORI DE LITERATURA EN VALENCIÀ

La Fundació Sambori va convocar un any més els Premis Sambori, de literatura en valencià, en la seua 22a edició, amb les
categories de d’Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat i Cicles Formatius, Formació de Persones Adultes i Escoles Oficials
d’Idiomes (EOI) i d’alumnat amb Necessitats Educatives Especials.
A la nostra comarca participaren 19 pobles, 66 centres amb un
total de 8.217 treballs presentats per l’alumnat dels quals passaren 525 a la fase comarcal. A Torrent els centres que concorregueren van ser: Antonio Machado, El Molí, Federico Maicas,
Les Terretes, Lope de Vega, Miguel Hernández, Sant Pasqual,
Mare de Déu del Rosari, El Drac, Pléyade, Montesión, Serra
Perenxisa, Tirant lo Blanc i Veles e Vents.
A Torrent hi ha tres treballs premiats a la fase comarcal, dels
quals un també ha estat triat guanyador de la fase de país:
Gabriel Rojo Linares (CEIP Miguel Hernández), amb “Les

mans”, va ser el guanyador absolut de la categoria de Primària
tercer cicle.
Alba Remujo Medina (CEIP Sant Pasqual) va ser la primera
classificada de l’Horta Sud en segon cicle de Primària, amb el
relat “La tempesta”.
I Aitana Guerrero Martínez (Escola El Drac), amb “El gat”, va
ser la vencedora del segon cicle de Secundària en la fase comarcal.
Els guardonats i les guardonades rebrien el seu trofeu al centre i es compartiria un vídeo amb les fotos aportades pels concursants i centres.
Alhora que es feia públic el resultat del concurs es publicava la
convocatòria de la 23a edició, amb termini de presentació de
treballs el 5 de febrer de 2021:
http://www.sambori.net/concurs-literatura-en-valencia-2021/

39

PREMIS I RECONEIXEMENTS
5 - DESEMBRE - 2020

FRANCESC DELHOM REP EL RECONEIXEMENT DE LES ASSOCIACIONS DE
LA CIUTAT

Amb motiu de la celebració del Dia Internacional del Voluntariat, el 5 de desembre, Solidaritat Torrent va impulsar un homenatge a qui fora membre destacat de l’associació, Francesc
Delhom, que va faltar el 3 de setembre després d’una breu i
fatídica malaltia.
La mort de Francesc Delhom va omplir les xarxes socials de
missatges dedicats a la seua trajectòria, en diferents col·lectius
de la ciutat com ara Solidaritat Torrent, Muixeranga La Torrentina, Torrent Verd, A VV El Vedat, Col·lectiu Soterranya,
Banc d’Aliments o suport als alumnes del CEIP El Molí amb
dificultats.
Des de les diferents associacions en què va participar arriba-

ven les valoracions del seu treball, que qualificaven de generós, amable compromés, solidari i creatiu, i sempre amb un
somriure, fins i tot en situacions difícils.
Francesc Delhom (Albal, 1961) des de ben menut fou molt bon
esportista i el futbol -per herència familiar- li va vindre de la
mà. Fou porter del Llevant B després de passar per les categories inferiors però en acabar la mili va deixar el futbol com a
activitat habitual. I va continuar amb les feines que l’ocupaven
cada vegada més: la construcció i el camp, on molt probablement va sorgir la seua sensibilitat pel medi ambient.
L’hostaleria la va viure de prop des de ben menut perquè sa
mare va regentar un bar més de 35 anys i finalment ell es va
encarregar de portar al capdavant la Casa la Cultura amb companyia de la seua dona i els fills durant 15 anys. Era una persona apassionada per la cultura. Presentava un programa de
ràdio i li encisaven les tradicions fermes.
El viure a Torrent (on s’instal·là a la zona tranquil·la i saludable d’El Pantà, buscant ambients favorables que compensaren
els problemes de salut) va donar-li l’oportunitat de gaudir totes
estes facetes activament i implicar-se amb difrerents associacions, que li permeteren millorar la seua vida interior i tindre
experiències gratificants donada la diversitat d’activitats i persones amb què va col·laborar.
https://www.facebook.com/watch/?v=472880817026495

9 - DESEMBRE - 2020

EL DOCTOR ALEJANDRO MOLINA, DISTINGIT ALS PREMIS TOP DOCTORS
AWARDS ESPANYA 2020

El dr. Alejandro Molina, director mèdic de Salud Valclinic (amb
clíniques a Torrent i València), va ser nomenat guanyador del
guardó Top Doctors Awards Espanya 2020, en companyia
d’altres set metges valencians, després d’aconseguir les millors
valoracions de pacients i professionals.
Top Doctors Awards és un premi a l’excel·lència mèdica que el
prestigiós quadre mèdic TopDoctors porta atorgant a Espanya
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des de fa 7 anys. Els doctors i equips mèdics premiats són els 50
metges especialistes més valorats i recomanats del país durant
el 2020 elegits pel mateix col·lectiu mèdic.
Tots els doctors que formen part de la plataforma han passat
un control d’auditoria externa i han estat certificats pel qual és
actualment un dels processos de selecció de doctors més rigorós del món, el qual compta amb més de 25 anys d’experiència.
L’uròleg Alejandro Molina Cabeza és director mèdic en Salut
Sexual Valclinic, Psicotek, Cliniques Devel i Urinaryinfection365 (des de 2012) i especialista en Urologia a l’Hospital Universitari Dr. Peset (des de 2011). Va ser especialista en Urologia
en Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla (2010- 2011), i metge
especialista a l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona (20042010).
Entre els guardons previs rebuts per la seua activitat clínica
i docent destaquen la Medalla d’Or al Mèrit en el Treball per
l’Associació Europea d’Economia i Competitivitat (2017), medalla d’Or al Mèrit Humanitari per la Il·lustre Acadèmia de
Ciències de la Salut Ramón y Cajal (2018) i certificat d’excel·
lència per Doctoralia (2016, 2017, 2018, 2019). I recentment ha
sigut sel·leccionat per la plataforma de metges Doctoralia com
un dels 15 millors uròlegs d’Espanya i nominat als Doctoralia
Awards Espanya 2020.
És membre d’associacions mèdiques privades com ara: Associació Espanyola d’Urologia (2005-actualitat), European Association of Urology (2005-actualitat), Comitè Científic de l’Hospital Universitari Dr. Peset (2014-actualitat), Societat Catalana
i Valenciana d’Urologia, i Associació Europea de Medicina Sexual (ESSM).

PREMIS I RECONEIXEMENTS
16 - DESEMBRE - 2020

SALVADOR LAUDER, MAURICI BELMONTE I ISABEL GARCÍA CANET
GUANYEN ELS PREMIS LITERARIS DE TORRENT

A l’acte de lliurament dels Premis Literaris Ciutat de Torrent,
celebrat el 16 de desembre, estagueren solament autoritats,
membres del jurat i persones premiades, sense públic.
Guanyador del XVIII Premi de Narrativa Juvenil: “Parents llunyans”, de Salvador Lauder Martínez (Carcaixent, 1974). Ha
escrit anteriorment: en poesia, Obaga, Recital al palau de gel i
Tòtems. En narrativa, El club de la segona pell.
Finalista del XVIII Premi de Narrativa Juvenil: “Nawfal, espera’m”, de Maurici Belmonte Monar (Castelló de la Ribera, 1963).
Obres anteriors: Guadà, Conta’m Zeinabu, El vol de les papallones, Bes de xocolata.
Guanyadora de l’XI Premi de Poesia: “La llum del buit”, d’Isa-

bel García Canet (Pego, 1981). Poemaris anteriors: Pell de serp,
Claustre, antologada en Eròtiques i despentinades, Pedra foguera
i 50 veus de la terra.
Al concurs s’havien presentat més obres que mai, 35 de narrativa i 43 de poesia.
El jurat de Narrativa estava integrat per Josep Palomero,
Joaquina Barba, Vicente Muñoz Puelles, M. José Mora Aullana (representant de Caixa Rural, que patrocina el premi) i la
regidora Patrícia Sáez.
I el de Poesia: Josep Palomero, Joaquina Barba, Vicente Muñoz
Puelles, Berna Blanch i Patrícia Sáez.

19 - DESEMBRE - 2020

VICENT CARRATALÁ, RESPONSABLE DE FORMACIÓ DE LA FEDERACIÓ PER
AL CICLE OLÍMPIC 2020-2024

Vicent Carratalá va ser nomenat responsable nacional de formació de la Reial Federació Espanyola de Judo i Esports Associats, en el cicle Olímpic 2020-2024 i tindrà com a principal
projecte l’elaboració i posada en marxa del centre nacional i

els plans de formació dels tècnics esportius en Judo i Esports
Associats. Un reconeixement a la trajectòria de qui va ser diverses vegades campió d’Espanya de Judo i membre de l’Equip
Nacional, representant a Espanya en campionats d’Europa i
d’arreu del món i entrenador de club Herca de Torrent.
Gonzalo Héctor Carratalá Cuartero va obtindre, en la Gala
Anual de la Federació (RFEJYDA), celebrada en línia el 19 de
desembre, el 4t Dan d’Aikido. En esta convocatòria es premia
esportistes, clubs, entrenadors i professionals més destacats al
llarg de l’any.
El 4t Dan està a 4 nivells de la màxima qualificació dels esportistes de cinturó negre i s’abasta després d’aconseguir 400 dies
de pràctica a partir de la consecució del 3r Dan.
D’altra banda, Roberto Carrasco i Jorge Navarro, esportistes
del Club Herca, han obtés el 2n Dan de Judo, ajudats pels seus
entrenadors Helio Carratalá i Vicent Carratalá.
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PÒDIUM ESPORTS
3 - GENER - 2020

SOFÍA MONTESINOS I JAVIER MIRALLES GUANYEN EL MÀSTERS
PROVINCIAL DE TENNIS

A les instal·lacions del Club Esportiu Saladar, de Silla, es van
celebrar el 3 de gener les finals del Circuit Provincial Màsters
250, que organitza la Federació Valenciana de Tennis, en què
dos esportistes del Club de Tennis Torrent van treure el primer
lloc de la classificació.
Sofía Montesinos Vilanova, en la categoria Infantil 250, es va
imposar en la final a Claudia Marley Azcárraga per 6-4, 5-7
(10-8), després de deixar fora a Silvia García Gosálvez.

Javier Miralles García, en Aleví 250, va superar les eliminatòries davant de Carlos Pérez Vidal i Víctor Montes Ayuso, i
va guanyar la final per 6-3 i 6-1 a Pelayo Martínez Casanova.
La competició agrupava els participants en estes categories:
Benjamí, Aleví, Infantil, Cadet i Sub-21, cadascuna en masculí
i femení, i en dos grups, 500 pels millors del rànquing, i 250,
per a la resta de jugadors.

12 - GENER - 2020

BLANCA MICÓ GUANYA L’AUTONÒMIC SUB-20 D’ATLETISME
16 - FEBRER - 2020

AL CAMPIONAT D’ESPANYA DE MARXA
EN RUTA
Blanca Micó encapçalava, el 16 de febrer, la Selecció Valenciana que participava en el Campionat d’Espanya de Marxa en
Ruta de Seleccions Autonòmiques, a Torrevella, en categoria
Júnior, i aconseguia classificar-se en el huité lloc.

29 - AGOST - 2020

MEDALLA DE PLATA EN 5.000 M MARXA
EN L’AUTONÒMIC INDIVIDUAL ABSOLUT
Diumenge 12 de gener, a Burjassot, es va celebrar el Campionat Autonòmic d’Atletisme Marxa en Ruta, que organitza la
FACV, amb la participació d’alguns membres del Club Atletisme Torrent, com ara Blanca Micó, que va aconseguir la medalla d’or en la categoria Sub-20 (Júnior).
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A les instal·lacions esportives del Riu Túria, a València, es va
celebrar el Campionat Autonòmic Individual Absolut d’Aire
Lliure -després de la parada per l’estat d’alarma- en què Blanca
Micó va treure la segona posició dels 5.000 metres marxa, amb
medalla de plata.

PÒDIUM ESPORTS
12 - GENER - 2020

ENRIQUE CALDERÓN, OR I PLATA EN EL PROVINCIAL ATLETISME DE
LLANÇAMENTS
1 - FEBRER - 2020

CAMPIÓ EN EL PROVINCIAL DE LLANÇAMENT DE DISC I MARTELL
Calderón va ser l’únic participant del CAT en el Provincial
d’Hivern, celebrat a Gandia l’1 de febrer, on va aconseguir el
primer lloc tant en el llançament de disc com en el de martell,
millorant en este últim la seua marca en més de 5 metres.

8 - FEBRER - 2020
A Gandia es va celebrar, el 12 de gener, el Campionat Provincial de Llançaments Llargs d’Hivern de la Federació d’Atletisme,
en què el torrentí Enrique Calderón va guanyar la medalla d’or
en llançament de martell i la de plata de llançament de disc de
la categoria Sub-18.
En categoria Absoluta, Pau Sisternas i Adrián Morales gunyaren la medalla de bronze en martell i javelina respectivament.

UN OR I UNA PLATA EN L’AUTONÒMIC DE
LLANÇAMENTS LLARGS D’HIVERN
Enrique Calderón va aconseguir a Onil, el 8 de febrer, en l’Autonòmic de Llançaments Llargs d’Hivern, la medalla d’or en el
llançament de martell i de plata en llançament de disc.

12 - GENER - 2020

JOSÉ ANTONIO APARICIO, SEGON EN L’AUTONÒMIC DE MARXA
EN RUTA MÀSTER
En categoria Màster José Antonio Aparicio Montagut, del CAT
Torrent, va quedar en el segon lloc en els 10 km amb una marca de 50’30”.

16 - FEBRER - 2020

SUBCAMPIÓ AL CAMPIONAT D’ESPANYA
DE SELECCIONS AUTONÒMIQUES
A Burjassot es va disputar el Campionat Autonòmic de Marxa
en Ruta, amb la participació d’atletes molt reconeguts a nivell
nacional, i organització del club CA Els Sitges.

A Torrevella es va disputar el Campionat d’Espanya de Seleccions Autonòmiques amb la participació d l’atleta Veterà M-50
torrentí José Antonio Aparicio, que va quedar subcampió de la
prova en 20 km marxa, amb un temps d’1h 42:35.

12 - GENER - 2020

JESÚS ESTEVE ES PROCLAMA CAMPIÓ AUTONÒMIC EN 4 PROVES DE
NATACIÓ MÀSTER
El torrentí Jesús Miguel Esteve Puig, del Club Natació València Màsters, de Sedaví, es va poclamar campió en quatre de les
proves del I Campionat Autonòmic Màster d’Hivern, disputat
a la piscina La Salera, de Castelló, els dies 11 i 12 de gener, amb
la participació de 39 clubs (451 nadadors i 227 nadadores, d’entre 20 i 91 anys).
Esteve va treure el primer lloc en les categories de +65 anys:
50 m papallona, 50 m esquena, 50 m lliures i 4 x 50 m estils, i
arredonia una més que brillant participació en la primera competició de l’any.
Nascut en 1952, l’esportista de Torrent va iniciar la seua trajectòria en la natació l’any 2017, en què es va jubilar. Els èxits més
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destacats fins el moment eren les 4 medalles de bronze en el
Campionat d’Espanya, en les modalitats de 50 m lliures, 50 m
braça, 50 m papallona i 4 x 100 m estils, en juliol de 2019 a Tarragona; subcampió autonòmic en 50 m lliures, campió autonòmic en 100 m lliures i 100 m braça a Sedaví, pel juny de 2019;
campió autonòmic de llarga distància i recordman autonòmic
de 3000 m lliures a Castelló per l’abril; la medalla de bronze
Aigües Obertes de la CV 2018-2019; i les medalles de bronze obtingudes eixe mateix any en 50 m estils en el Campionat
d’España a Màlaga i en la de 50 m esquena a Reus.

9 - FEBRER - 2020

EN EL CAMPIONAT D’ESPANYA DE LLARGA
DISTÀNCIA A OVIEDO

La piscina Parque del Oeste d’Oviedo va ser l’escenari, entre
el 7 i el 9 de febrer, del primer Campionat d’Espanya Màster
2020, en la seua tercera edició, que abans s’havia organitzat a
Cadis (2018) i a Vitòria (2019), i en què Jesús Esteve va particiar
en les proves de 800 m i 1500 m lliures (+65 anys).

7 - MARÇ - 2020

TRES MEDALLES DE BRONZE AL REGIONAL
OPEN MÀSTER DE MÚRCIA
En el IV Campionat Regional Open Màster de Múrcia, celebrat el 7 de març al Centre Esportiu Sana Ana, de Cartagena,
el nostre paisà va aconseguir la medalla de bronze en 100 m
braça, 4 x 50 m lliures i en 100 m estils, amb participació de
24 clubs.

18 - GENER - 2020

ISMAEL DE GRACIA, BRONZE EN L’AUTONÒMIC JÚNIOR DE JUDO
Dissabte 18 de gener, al Poliesportiu Municipal de Benicalap, es
va celebrar el Campionat Autonòmic Júnior de Judo, en el qual
el torrentí Ismael de Gracia (CD Herca) va treure la medalla de
bronze en la categoria de -73 kg, que l’habilitava per a participar en la fase de sector.
Roberto Ferrer va competir molt bé, passà vàries rondes i finalment aconseguí el 7é lloc en -60kg.

8 - FEBRER - 2020

EN LA FASE DE SECTOR DEL CAMPIONAT
D’ESPANYA
Ismael va competir en la Fase Sector, el 8 de febrer, i no va
aconseguir la classificació per a la fase final, que es disputaria
a Alcalá de Henares, el 22 de febrer, amb la victòria d’Aitor
Goikoetxea Alonso, de la Valenciana, en la categoria de -73 kg.

18 - GENER - 2020

MARTA MILLÁN (CGR ÀNGELS) S’IMPOSA EN EL TROFEU MEDITERRANI DE
GUADASSUAR
Al Pavelló El Planell (Guadassuar), on es congregaren al voltant de 150 gimnastes, es va celebrar el 18 de gener la 1a Fase
del Trofeu del Mediterrani, en el qual Marta Millán, del Club
Àngels, es va imposar en l’exercici de maces de la categoria Juvenil i va treure la medalla d’or.

1 - FEBRER - 2020

PLATA EN EL TROFEU DEL MEDITERRANI
DE BUNYOL
A la segona fase del trofeu del Mediterrani, l’1 de febrer a Bunyol, Marta va treure la medalla de plata, amb 28 clubs en la
competició.
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18 - GENER - 2020

ANA GÓMEZ (CGR ÀNGELS), CAMPIONA DEL TROFEU DEL MEDITERRANI
DE GUADASSUAR
gener), que va reunir 150 gimnastes de les diferents categories
(Baby/4-5 anys a Juvenils-Júniors / més de 16 anys).

22 - FEBRER - 2020

EN L’AUTONÒMIC D’ALMUSSAFES

La gimnasta del Club Àngels de la categoria Cadet Ana Gómez
va proclamar-se campiona del trofeu Mediterrani a Guadassuar, amb els seus exercicis de cèrcol al Pavelló El Planell (18 de

Ana havia participat el 8 de febrer, a la fase provincial, classificatòria per al Nacional Base Individual, i va a conseguir entrar
en la fase autonòmica, que se celebraria el 22 de febrer a Almussafes, competició en la qual va treure el lloc 14, un resultat
més que satisfactori donat el nivell de les participants.

18 - GENER - 2020

ELENA ESTUDILLO (CGR ÀNGELS), MEDALLA D’OR EN EL TROFEU DEL
MEDITERANI DE GUADASSUAR
Elena Estudillo, gimnasta del Club Àngels de la categoria Cadet
va treure el primer lloc de la competició en el Trofeu del Mediterrani de Guadassuar, el 18 de gener, amb els seus exercicis de
cèrcol, al Pavelló El Planell, en què es van reunir 150 gimnastes
de les diferents categories.

18 - GENER - 2020

CARLA GARRIGUES (CGR ÀNGELS), GUANYA EL PRIMER LLOC DEL TROFEU
DEL MEDITERANI DE GUADASSUAR
Carla Garrigues, del Club Àngels de Torrent, de la categoria
Alevines, va treure el primer lloc de la competició en el Trofeu
del Mediterrani de Guadassuar, el 18 de gener, amb els seus
exercicis de pilota, modalitat en la qual s’estrenava, al Pavelló
El Planell.

19 - GENER - 2020

HÉCTOR GUTIÉRREZ, PRIMER DE PREBENJAMINS EN LA COPA DE
CASTELLÓ DE JUDO
22 - FEBRER - 2020

OR EN LA COPA DE XÀBIA PREBENJAMINS

Héctor Gutiérrez, del Club Herca, es va proclamar campió de
Copa de Clubs de Judo, a Castelló, en la 3a jornada de la competició (la 1a fou el 19 d’octubre a Castelló i la 2a, el 23 de novembre a Ontinyent).
També tragué l’or Hugo Álvarez (Benjamins).

Dissabte 22 de febrer es va celebrar la 4a jornada de les copes
de judo de la Federació Valenciana, a Xàbia, amb la participació de representants del CD Herca en les categories Alevins,
Benjamins i Prebenjamins, aconseguint un total de sis medalles, d’entre les quals estava la d’or d’Héctor Gutiérrez (Prebenjamins).
Companys d’equip també amb l’or foren: Antonia Sima (Alevines) i Kevin Álvarez (Benjamins).
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19 - GENER - 2020

XIMO CARRATALÁ I AMPARO MARTÍNEZ VAN GUANYAR LA MITJA
MARATÓ CIUTAT DE TORRENT

300 corredors desafiaren la pluja i participaren en la XV Mitja
Marató Ciutat de Torrent, organitzada per la Fundació Esportiva Municipal i l’empresa G-ESPORT Gestió Esportiva, amb
eixida al Parc Central i un recorregut de 21 Km, que comprenia

un tram d’horta, canal i ciutat.
Entre els participants estava Martín Fiz, corredor d’elit que va
marcar un abans i un després en la marató espanyola, aconseguint grans èxits, però que malauradament va haver de retirar-se en el minut 15 per una lesió.
Els torrentins Ximo Carratalá i Amparo Martínez van guanyar el primer premi de la competició, a la qual concorregueren gran quantitat de clubs i participants independents, que
a més dels productes habituals en estes concentracions van
tindre un servei de fisioteràpia.
Els premis en la categoria masculina van ser: 1r, Ximo Carratalá Benedito (Malalts de córrer); 2n, Manuel Herrero Oliva
(Urban Running Castelló); i 3r, Javier Puchol Díaz (Malalts de
córrer).
En la femenina: 1a, Amparo Martínez López (independent); 2a,
Xahira Alegre Navarro (CA Utiel); i 3a, Mariemy Azorín Córcoles (Escola del Corredor Paco Milà).
Així mateix, al llarg del matí es va realitzar una jornada de
portes obertes en les instal·lacions de Parc Central per a tots
els participants i els seus acompanyants, en què el públic va
conéixer el gimnàs, la piscina climatitzada i la zona del spa.

25 - GENER - 2020

CLAUDIA PLANELLS LIDERA LA LLIGA VALENCIANA DE FIGURES I
RUTINES DE NATACIÓ ARTÍSTICA
El CN Alquimia va concórrer al III Campionat Autonòmic de
Figures, Rutines tècniques i Combos de natació artística, a la
Piscina Internúcleos (Sagunt), amb 7 nadadores i va aconseguir que en la categoria Alevines Claudia Planells traguera la
medalla d’or en Figures, en què també competia la seua companya d’equip Blanca Gimeno, que quedaria en 16a posició d’entre les 73 participants.
Claudia va rebre la medalla de mans de Laura López, exnadadora olímpica de la Selecció Espanyola de Natació Artística i
responsable de tecnificació d’Alevines i Infantils en la CV.

8 - MARÇ - 2020
Claudia Planells, del CN Alquimia, va guanyar per segona vegada la Lliga de Figures i Rutines Tècniques de la Federació
Valenciana de Natació Artística, en la categoria Alevines, celebrada a la piscina Monte Tossal, d’Alacant, el 25 de gener (la
1a Jornada s’havia disputat el 17 de novembre de 2019), triomf
que li servia d’estímul per als següents reptes: els campionats
autonòmic i d’Espanya.
Concorrien 66 xiquetes de 10 clubs diferents i l’acompanyaren en la competició Lucía Priego, Blanca Gimeno i Valeria
Escrihuela (Alevines); María Álvarez, Marta Gil, Rosa Giner i
Lidia Navarro (Infantils); i les Júniors Isis Manzur, M. del Mar
Medina i Irene Giménez.

22 - FEBRER - 2020

CAMPIONA EN L’AUTONÒMIC DE FIGURES
DE NATACIÓ ARTÍSTICA
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QUARTA EN EL CAMPIONAT D’ESPANYA I
EL CLUB ALQUIMIA A 1A DIVISIÓ
Claudia Planells va aconseguir la 4a plaça del XXI Campionat
d’Espanya de Clubs de Natació Artística, en Alevines, amb
66.3611 punts, que implicava classificar el CD Alquimia en la
primera posició nacional en Figures i el passe a la Primera Divisió, a celebrar per l’estiu.
11 clubs valencians van concórrer a la competició, celebrada
el 8 de març a la Piscina Olímpica Gaetà Huget, a Castelló, i
d’ells solament el club de Torrent i La Nucia passaren a la divisó màxima.
L’últim dia d’esta competició, coincidint amb el Dia Internacional de la Dona, es va llegir un manifest que posava en valor
el treball i l’esforç de nedadores espanyoles de nivell internacional com ara Ona Carbonell, Gemma Mengual o Mireia Belmonte. Des de la FNCV es volia agrair tot l’esforç i treball per
part de l’organització del CN Azahar Sincro en el seu debut
albergant Campionats Nacionals.

PÒDIUM ESPORTS
25 - GENER - 2020

MARTINA LLOVERA GUANYA L’AUTONÒMIC DE JUDO CADET A
BENICALAP
El Campionat Autonòmic de Judo Infantil i Cadet es va celebrar a Benicalap el 25 de gener amb la participació de clubs
d’Alacant, Castelló i València, l’Herca torrentí entre ells.
En la categoria de Cadets la judoka de l’Herca Martina Llovera
es va proclamar campiona en el grup de -40 kg.

7 - MARÇ - 2020

PLATA EN LA SUPERCOPA D’ESPANYA
DE JUDO D’ALACANT
Dissabte, 7 de març, l’equip Cadet, del CD Herca, va concórrer
a les proves de la Supercopa d’Espanya de Judo, i Martina Llovera va treure la medalla de plata en -40 kg.

25 - GENER - 2020

ESTEFANÍA PARRA (CAT) GUANYA EL PROVINCIAL
ABSOLUT EN 400 M
31 - GENER - 2020

OR EN LA 2A JORNADA DEL CAMPIONAT
PROVINCIAL ABSOLUT EN 200 M LL
Estefanía va repetir el primer lloc del pòdium, una setmana
després, en la segona jornada del Campionat Provincial, disputat al Lluís Puig, pèro en esta ocasió en la prova de 200 m ll.

16 - FEBRER - 2020

OR I PLATA EN L’AUTONÒMIC ABSOLUT
Estefanía Parra va repetir pòdium, amb l’or en el Campionat
Autonòmic Absolut en Pista Coberta, 400 m, amb un temps
de 57”58, nou rècord del club, el 16 de febrer al velòdrom Lluís
Puig. També va treure la medalla de plata en 200 m.

29 - AGOST - 2020

Al Poliesportiu Lluís Puig (València) es va disputar el Campionat Provincial Absolut, en la seua 1a jornada, en el qual l’atleta
torrentina Estefanía Parra Alarcón va treure la medalla d’or
en 400 metres, amb un temps de 58”52, seguida per Carolina
Cháfer (CA Gandia) i la també torrentina Judith López, que va
treure la medalla de bronze.
El club local va treure 12 medalles en esta competició, entre
elles la d’or de Estefanía Parra.

MEDALLA DE PLATA EN L’AUTONÒMIC
INDIVIDUAL ABSOLUT D’AIRE LLIURE
A les instal·lacions esportives del Riu Túria, a València, es va
celebrar el Campionat Autonòmic Individual Absolut d’Aire
Lliure, després de la parada per l’estat d’alarma, en què Estefania Parra va treure la segona posició dels 400 m, amb medalla
de plata.
També Estefanía Parra va aconseguir la medalla de plata en la
prova de 400 m.
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25 - GENER - 2020

JULIA MARTÍNEZ (CAT), OR EN EL PROVINCIAL ABSOLUT EN 60 MT
En la 1a Jornada del Campionat Provincial Sub-18 i Sub-20,
que es va disputar al Lluís Puig, el 8 de febrer, Julia Martínez
va treure l’or en 60 mt, el mateix que trauria la seua companya
d’equip Laura Villaescusa en salt d’alçada.

16 - FEBRER - 2020

BRONZE EN L’AUTONÒMIC ABSOLUT
DE 60 M.
Julia Martínez va competir en l’Autonòmic Absolut, el 16 de
febrer, al Lluís Puig, i va aconseguir la mínima en 60 m per al
Campionat d’Espanya (9”57).

29 - FEBRER - 2020

SUBCAMPIONA AUTONÒMICA SUB-20 I
MÀSTER PC 60 MT
Al velòdrom Luis Puig (València) es va disputar, el 25 de gener, el Campionat Provincial Absolut d’Atletisme, en la seua
1a jornada, en el qual l’atleta torrentina Julia Martínez treia
la medalla d’or en 60 metres tanques. La van acompanyar al
pòdium Sandra Ferriz (València Esports) i la seua companya
del CAT Lucía Romero, amb la medalla de plata.
El club local va treure 12 medalles en esta competició, entre
elles la d’or de Julia Martínez.

Al Campionat Autonòmic Sub-20 i Màster, celebrat al Lluís
Puig dissabte 29 de febrer, l’atleta torrentina del CAT Julia
Martínez va classificar-se en segon lloc en 60 mt, amb un registre de 9”67, i treia la medalla de plata.

26 - SETEMBRE - 2020

OR EN EL CAMPIONAT AUTONÒMIC
SUB-20 100 M A LL
8 - FEBRER - 2020

OR EN EL PROVINCIAL SUB-18 I SUB-20 EN
60 M

Castelló va acollir el Campionat Autonòmic Sub-20, els dies 25
i 26 de setembre, en què Julia Martínez va treure la medalla
d’or en 100 metres tanques, encara que la seua marca va estar
per davall de les seues millors d’esta temporada.

26 - GENER - 2020

389 CORREDORS PARTICIPEN EN LA IX CURSA SERRA PERENXISA
Diumenge 26 de gener es va disputar la IX Cursa Muntanya
Serra Perenxisa, amb la participació de 389 corredors, 134 dels
quals pertanyien a la modalitat Reina (21 km i 1000 metres de
desnivell) i 255 a la modalitat Speed Trail (12 km i 350 metres
de desnivell).
La cursa, amb eixida i meta al càmping la Piràmide, va registrar com a guanyadors:
Modalitat Reina. Masculina: 1) Mario Bonavista Domingo (Mur
i Castell-Tuga). 2) Alfonso de la Torre Sáez (CD Metaesport). 3)
Roberto Ramos Ballester (independent). Femenina: 1) Eulalia
Margarita Paucar Quezada (Desnivell + Tail). 2) Vanesa Centelles (TrenkaCames). 3) Esther Franco Campos (independent)
Modalitat Speed Trail. Masculina: 1) Francisco Santamaría
Barberán (Redolat Team). 2) Víctor Gálvez Salvador (CA Edeta). 3) Enrique Avis Estrada (CA Edeta Llíria). Femenina: 1) Ana
Chillerón Estivalis (independent). 2) Aránzazu Picón Crespo
(independent). 3) Elena Martínez Esquefa (TrenkaCames).
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31 - GENER - 2020

DANI CERDÁN VA ACONSEGUIR L’OR EN EL CAMPIONAT PROVINCIAL
ABSOLUT EN 200 M
15 - FEBRER - 2020

.

OR EN L’AUTONÒMIC ABSOLUT
Al mateix escenari del Provincial, el Lluís Puig, quinze dies
després Dani Cerdán va treure la medalla d’or en l’Autonòmic
Absolut en 200 m ll, amb una marca de 21,69.
La seua companya d’equip Estefania Parra, que competia en
400 m i en 200 m, va treure les medalles d’or i de plata, respectivament.

29 - FEBRER - 2020

.

EN EL CAMPIONAT D’ESPANYA ABSOLUT
El Poliesportiu Lluís Puig va acollir, el 31 de gener, les proves de
la 2a Jornada del Campionat Provincial Absolut d’Atletisme,
en les quals Dani Cerdán, del CAT Torrent, va quedar campió
en la de 200 m. El segon lloc va ser per a Raúl González (CA
Gandía) i el bronze per a Borja Perelló (At. Salamanca).

Dani Cerdán va lluitar en la competició de 200 mll, celebrada a
Ourense els dies 28 i 29 de febrer, per aconseguir medalla però
es va quedar a 3 centèsimes de la de bronze, després d’haver
superat l’eliminatòria i la semifinal, quan D. Rodríguez va fer
una gran prova.

1 - FEBRER - 2020

MANUEL RUBIO ACONSEGUIX LA MEDALLA DE BRONZE EN LA COPA
D’ESPANYA MÀSTER DE JUDO

La Copa d’Espanya Màster de Judo es va disputar, l’1 de febrer,
al Poliesportiu Municipal de Ginés (Sevilla), amb la participació de membres del Club Herca, d’entre els quals va destacar

Manuel Rubio, que va aconseguir la medalla de bronze en la
categoria M4 (-90 kg).
Es van reunir més de 200 judokes de tot l’Estat i estigueren
presents representants dels següents clubs valencians: Judokan Valencia, Judo L’Eliana, CD Algar, JC Alcoi, CAMV Judo
Villena, Judo Almoradí, JC Elx, Valencia Club Judo, JC Chidaoba, Arys S. Vicente, Koi Judo Castelló, Judokan Alboraia i Club
Shidocan.
Helio Carratalá (CD Herca) va acompanyar els esportistes locals com a entrenador de la Federació Valenciana. Estos foren
els resultats dels altres representants del club: Ricardo Muñoz,
5é lloc en M4 (-73 kg) i Rocío Martín, bronze en F2 (-57 kg).

1 - FEBRER - 2020

CLAUDIA PENELLA (CGR ITVECA) GUANYA EL TROFEU DEL MEDITERRANI
DE BUNYOL

A la segona fase del trofeu del Mediterrani, l’1 de febrer, al Pavelló Municipal El Planell, a Bunyol, Claudia Penella, del Club

Itveca de Torrent, va treure la medalla d’or en la modalitat de
mans lliures, amb 28 clubs en la competició, dos d’ells de la
nostra ciutat.
En este mateix escenari Claudia Penella, el 13 d’abril de 2019,
va aconseguir la medalla de bronze de la categoria Infantil,
fent equip amb Ángela Lázaro; i a Ontinyent, el 12 de maig,
la mateixa parella treia la medalla de plata en el Campionat
Provincial de Federació Bàsic.
Al Trofeu del Mediterrani de Bunyol la gimnasta Erika Voicu fou 3a en mans lliures i en el nivell nacional Alicia Lino
(cèrcol), Lena Hak (maces) i Marta Tobar (maces) van treure la
tercera posició.
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2 - FEBRER - 2020

PACO ALCÁCER DEBUTA AMB EL VILA-REAL EN EL SEU RETORN A LA
LLIGA ESPANYOLA

El Vila-real CF va fer oficial el fitxatge de Paco Alcácer, procedent del Borussia Dortmund alemany, dijous 31 de gener, amb
un contracte fins el 30 de juny de 2025, i va debutar diumenge
2 de febrer, davant el CA Osauna i va arrodonir un gran partit
ja que va marcar un gol i va provocar un penal, que va marcar
Santi Cazorla amb el resultat final de 3-1, completant els seus
primers 78 minuts de jugador groguet.
Es tractava d’un dels traspassos més alts de la història del club

ja que es barallava la quantitat de 23 milions d’euros com a cost
de l’operació.
Després dels seus primers passos en el Torrent CF, el València
CF s’adona del seu potencial i l’incorpora en les seues categories inferiors. Alcàcer crema etapes amb celeritat en la pedrera
valencianista, i debuta amb 17 anys oficialment 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 comença en la Lliga a l’edat de 18 anys, el 14 de
gener de 2012, contra la Reial Societat a Mestalla.
El 30 d’agost de 2016, el dia del seu 23 aniversari, es fa oficial el
seu fitxatge pel FC Barcelona, on debuta el 10 de setembre de
2016 en el Camp Nou contra l’Alabés 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 temporada amb la samarreta del Barça, Paco
Alcácer va disputar 23 partits i marcà set gols.
Per l’agost de 2018 va marxar cedit al Borussia Dortmund,
que abonaria dos milions 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.

2 - FEBRER - 2020

TRIOMFS DESTACATS DELS GERMANS SERGIO I JOEL CALDERÓN ARROYO
EN TIR AMB ARC
Del 31 de gener al 2 de febrer es va celebrar el Campionat d’Espanya de Precisió de Tir amb Arc al complex turístic Marina
d’Or (Castelló) en les seues diferents categories i modalitats,
amb els germans de Torrent Sergio i Joel Calderón al més alt
nivell d’èxits.
Sergio Calderón aconseguia la medalla d’or en Arc Compost
Júnior i en Equips Júnior per a la Valenciana (junt al seu germà Joel i Pablo Norczyk). I encara tornaria a competir en categoria Absoluta amb un meritori 12é lloc, entre els millors
arquers de l’Estat.
Joel Calderón va treure la medalla de bronze en Arc Compost
Cadet i el seté lloc en la categoria Júnior. Així mateix, treia la
medalla d’or per equips Júnior junt al seu germà Sergio i Pablo
Norczyk. També va obtindre medalla de plata per equips, en la
categoria Cadet junt a Pablo Zaragoza i Beatriz Polo.

2 FEBRER - 2020

MIGUEL IZQUIERDO GUANYA DUES MEDALLES D’OR A L’AUTONÒMIC
SUB-23
El 2 de febrer, a València, es disputava el Campionat Autonòmic de PC Sub-23 d’Atletisme, en què l’atleta local Miguel
Izquierdo Serrano va classificar-se el primer en les proves de
60 m i 200 m, per davant del també torrentí Iván Márquez i
d’Óscar Bellón, del CA Sant Joan, en 60 m; i de David Concejo
(Safot-Teikma) i Daniel Citores (CA Naron) en 200 m.
Amb una participació de 25 clubs este va ser una gran campionat de l’atletisme torrentí, que va ser la representació amb
més medalles: 5 ors, 3 plates, 3 bronzes i 3 mínimes nacionals.
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19 - AGOST - 2020

MEDALLA DE PLATA EN 100 M EN
L’AUTONÒMIC INDIVIDUAL ABSOLUT
A les instal·lacions esportives del Riu Túria, a València, es va
celebrar el Campionat Autonòmic Individual Absolut d’Aire
Lliure, després de la parada per l’estat d’alarma, en què Miguel Izquierdo va treure la segona posició dels 100 m, amb una
marca de 10.71 (medalla de plata).

PÒDIUM ESPORTS
19 - SETEMBRE - 2020

BRONZE EN RELLEUS 4 X 100 AL
CAMPIONAT DE FEDERACIONS
AUTONÒMIQUES
A Ciutat Reial es va celebrar el Campionat de Federacions Autonòmiques, en el qual Miguel Izquierdo va treure la medalla
de bronze en la prova de relleus 4 x 100 metres.

27 - SETEMBRE - 2020

BRONZE EN EL CAMPIONAT D’ESPANYA
SUB-23 A.LL.
Els dies 26 i 27 de setembre, a Sevilla, Miguel Izquierdo va participar en el Campionat d’Espanya Sub-23 en 100 m i amb una
marca de 10.80 es va posicionar tercer en la classificació general (medalla de bronze) i posava a un nivell extraordinari el seu
rendiment en la temporada.

2 - FEBRER - 2020

MARTA PÉREZ GUANYA LA MEDALLA D’OR EN L’AUTONÒMIC SUB-23
800 M

El 2 de febrer, a València (Pavelló Lluís Puig), es disputava el
Campionat Autonòmic de PC Sub-23 d’Atletisme, amb una representació del Club Atletisme Torrent, que en la prova femenina de 800 m va guanyar Marta Pérez Sapena, amb 2’22”50.

Per darrere d’ella, Emma Fornés (AP Atletisme Dianium), segona; i la torrentina Alicia Lázaro, tercera.
Dels 25 clubs participants el de Torrent va ser el que més medalles va treure: 5 ors, 3 plates, 3 bronzes i 3 mínimes nacionals.
Marta ja havia pujat al pòdium esta temporada l’11 de gener,
en el Provincial Absolut de Clubs, on va treure la medalla de
bronze en 1500 metres en pista coberta, i el 18 de gener, en què
va aconseguir el bronze també, però en 800 metres, al Campionat Autonòmic de Clubs, celebrats tots dos a València.
En l’anterior temporada Marta havia tret els subcampionats
de l’Autonòmic Individual Sub-23 de 400 m en Pista Coberta (2
de febrer) i de 1500 m a l’Aire Lliure (22 de juny).

2 - FEBRER - 2020

SARA LÓPEZ, MEDALLA D’OR EN L’AUTONÒMIC SUB-23 SALT DE
LLARGADA
CA Alacant.
Amb una participació de 25 clubs este va ser una gran campionat de l’atletisme torrentí, que va ser la representació amb
més medalles: 5 ors, 3 plates, 3 bronzes i 3 mínimes nacionals.

19 - SETEMBRE - 2020

DUES MEDALLES D’OR A L’AUTONÒMIC
SUB-23 D’AIRE LLIURE
El 2 de febrer, a València, es disputava el Campionat Autonòmic de PC Sub-23 d’Atletisme (Promeses), amb una representació del Club Atletisme Torrent, que en la prova femenina de
salt de llargada va guanyar Sara López Rodríguez, seguida de
la seua companya d’equip, Eva Vázquez, i de Camila Heis, del

Al Campionat Autonòmic Sub-23 d’Aire Lliure, que es va celebrar a Petrer-Elda el 19 de setembre, Sara López va aconseguir
dues medalles d’or: la de salt de llargada amb 5,53 m, i la de
triple salt, amb 11,99 m.
El seu company d’equip Aurelio Sanchis també va treure la
medalla d’or en salt de llargada, amb una marca de 6,16 m.
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2 - FEBRER - 2020

ANDREA ROMÁN, MEDALLA D’OR EN L’AUTONÒMIC SUB-23 TRIPLE SALT
quez.
Dels 25 clubs participants el de Torrent va ser el que més medalles va treure: 5 ors, 3 plates, 3 bronzes i 3 mínimes nacionals.

8 - FEBRER - 2020

SUBCAMPIONA DEL PROVINCIAL
SUB-18/SUB-20 PC
El 2 de febrer, a València, es va disputar el Campionat Autonòmic de PC Sub-23 d’Atletisme (Promeses), en el qual Andrea
Román Ruiz (CAT) es va proclamar campiona de triple salt
(11,04 m), seguida de la seua companya torrentina Eva Váz-

Amb una marca d’11,08 m, Andrea va quedar segona en el
Campionat Provincial Sub-18/Sub-20 de triple salt en Pista Coberta, el 8 de febrer.

8 - FEBRER - 2020

LA SELECCIÓ ESPANYOLA FEMENINA DE TENNIS ES CLASSIFICA PER A LA
FASE FINAL DE LA FED CUP, QUE VA SER SUSPESA

La Selecció Espanyola MAPFRE Femenina de Tennis, capitanejada per Anabel Medina, es va imposar 3-1 davant Japó en
l’eliminatòria Qualifers de la Fed Cup per BNP Paribas que es
va celebrar al Centre de Tenis La Manga Club, el 7 i 8 de febrer.
L’equip estava integrat per Sara Sorribes, Aliona Bolsova, Ge-

orgina García Pérez, Silvia Soler i M. José Martínez.
Sara Sorribes va sorprendre Osaka i Carla Suárez va posar el
2-0 davant Misaki Doi (7 de febrer) i la mateixa Suárez es va
imposar a Osaka (8 de febrer) quedant l’liminatòria en 3-1 per a
Espanya, i el passe a la fase final de Budapest (Hongria) a celebrar els dies 14 i 19 d’abril, amb la participació d’11 països a més
d’Espanya (França, Austràlia, República Txeca, Hongria, Bielorússia, Rússia, Alemanya, Suïssa, Bèlgica, Eslovàquia i EUA).
La Selecció Espanyola MAPFRE havia de jugar el 16 d’abril
davant EE.UU i el 17 d’abril contra Eslovàquia, però a causa
de la crisi de la COVID-19 va ser cancel·lada la fase final de la
competició.

8 - FEBRER - 2020

DOS MEDALLES D’OR D’HÉCTOR NEBOT EN EL PROVINCIAL SUB-16
D’ATLETISME

A les pistes del Riu Túria a València es va disputar el Campi-

onat Provincial d’Atletisme Sub-16 (Cadets), en el qual Héctor
Nebot García, del CAT Torrent, va aconseguir dues medalles
d’or: la dels 60 mll (amb 7’71) i la dels 300 mll (38’08), i es va
quedar a sols 8 centèsimes de la mínima del Campionat d’Espanya.
En 60 m va estar seguit per Diego Almagro (At. Els Sitges) i
Andreu Obón (València CAT). I en 300 mll el segon i tercer lloc
foren per a David Simonyan i Marc Tivey.

8 - FEBRER - 2020

MEDALLA D’OR DE ROCÍO JARA EN EL PROVINCIAL SUB-16 D’ATLETISME

Les pistes del Riu Túria a València van acollir el Campionat
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Provincial d’Atletisme Sub-16 (Cadets), en el qual Rocío Jara
Vigo, del CAT Torrent, va aconseguir la medalla d’or en salt
d’alçada amb una marca d’1.51 m.
En segona i tercera posició van quedar respectivament Olivia
Buergfues (CA Safot Teika) i Alejandra Méndez (CAT Torrent).
En el Criterium Autonòmic FACV Individual Sub-16 ALL (Castelló) del 17 d’octubre, Rocío va quedar primera en salt d’alçada,
amb una marca d’1,58 m.

PÒDIUM ESPORTS
8 - FEBRER - 2020

LAURA VILLAESCUSA (CAT) S’IMPOSA EN EL PROVINCIAL SUB-18 I SUB-20
En la 1a jornada del Campionat Provincial Sub-18 i Sub-20, celebrat al Lluís Puig el 8 de febrer, Laura Villaescusa Cerdán,
del CAT Torrent, va aconseguir la medalla d’or en salt d’alçada.
Posteriorment, en el Campionat Autonòmic Individual, que se
celebraria a València el 29 de febrer, es posicionaria en el 9é
lloc, per davall de les expectatives nascudes al seu voltant i dels
resultats que havia tret en la temporada anterior, primera en
4 de les competicions:
Campionat Autonòmic Màster PC, el 16 de febrer; Campionat
Provincial Absolut de Clubs, a Xàtiva, el 4 de maig; Campionat
Provincial Sub-18/Sub-20, a Alzira, el 26 de maig; i Campionat
Autonòmic Màster Aire Lliure, a València, el 16 de juny.

21 - FEBRER - 2020

HUGO LÉVÊQUE, OR EN EL PROVINCIAL D’ATLETISME SUB-18/SUB-20
(CAT Torrent) va treure la medalla d’or en salt amb perxa amb
una marca de 4,10 m.
Altres esportistes torrentins amb medalla d’or van ser: Candela Peris, en salt amb perxa; Aitor Andreu, en triple salt; i Pol
Molés en salt d’alçada.

29 - FEBRER - 2020

OR EN L’AUTONÒMIC SUB-18 EN
LLANÇAMENT DE PERXA

En la 2a jornada del Campionat Provincial d’Atletisme Sub-18/
Sub-20, disputat al Lluís Puig el 21 de febrer, Hugo Lévêque

Al Pavelló Lluís Puig es va disputar el 29 de febrer el Campionat Autonòmic Sub-18 (Juvenils) amb la participació del CAT
Torrent, que va tindre en Hugo Lévêque Biosca un gran atleta
que s’imposava en el llançament de perxa, i passava el llistó
situat a 4,20 i es proclamava campió. Per darrere d’ell: Alberto
del Río (CA Alacant) i Ferran Pages (Platges de Castelló).

21 - FEBRER - 2020

CANDELA PERIS, OR EN EL PROVINCIAL D’ATLETISME SUB-18/SUB-20
En la 2a jornada del Campionat Provincial d’Atletisme Sub18/Sub-20, disputat al Lluís Puig el 21 de febrer, Candela Peris
González (CAT Torrent) va treure la medalla d’or en salt amb
perxa amb una marca de 3,00 m.
Altres esportistes torrentins amb medalla d’or van ser: Hugo
Lévêque, en salt amb perxa; Aitor Andreu, en triple salt; i Pol
Molés en salt d’alçada.
La primera jornada d’esta competició, celebrada el 8 de febrer
al Lluís Puig, ja havia estat molt favorable als resultats globals
de Candela.

26 - SETEMBRE - 2020

BRONZE EN L’AUTONÒMIC SUB-18/SUB-20
Candela va competir, el 26 de setembre, a Elx, en el Campionat
Autonòmic Sub-18 / Sub-20, en salt amb perxa, i va superar els
2,90 m, però no els 3,00 m (que sí havia aconseguit en un moment de la temporada) i es va proclamar finalment guanyadora
de la medalla de bronze.
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21 - FEBRER - 2020

AITOR ANDREU, OR EN EL PROVINCIAL D’ATLETISME SUB-18/SUB-20
En la 2a jornada del Campionat Provincial d’Atletisme Sub-18/
Sub-20, disputat al Lluís Puig el 21 de febrer, Aitor Andreu Sebastián (CAT Torrent) va treure la medalla d’or en triple amb
perxa amb una marca de 10,98 m.
Altres esportistes torrentins amb medalla d’or van ser: Hugo
Lévêque, en salt amb perxa; Candela Peris, en salt amb perxa;
i Pol Molés en salt d’alçada. Aitor havia participat abans en els
campionats Autonòmic de Clubs Sub-20 (4 de gener), en el Provincial Absolut de València de Clubs (11 de gener), Provincial
Absolut València 1a jornada (25 de gener), Autonòmic Sub-23
(2 de febrer) i Autonòmic Combinades Sub-18/Sub-20 (7 de febrer) amb resultats discrets però amb una continuïtat a valorar
quant a la preparació i esforç.

21 - FEBRER - 2020

POL MOLÉS, OR EN EL PROVINCIAL D’ATLETISME SUB-18/SUB-20

En la 2a jornada del Campionat Provincial d’Atletisme Sub-18/
Sub-20, disputat al Lluís Puig el 21 de febrer, Pol Molés Stainforth (CAT Torrent) va treure la medalla d’or en salt d’alçada
amb una marca de 1,72 m.
Altres esportistes torrentins amb medalla d’or van ser: Hugo

Lévêque, en salt amb perxa; Candela Peris, en salt amb perxa; i
Aitor Andreu en triple salt.
Pol va participar prèviament als campionats Autonòmic de
Clubs Sub-20 (4 de gener), Autonòmic Sub-23 (2 de febrer) i
Autonòmic Combinades (7 de febrer).

22 - FEBRER - 2020

ANTONIA SIMA (CD HERCA) S’IMPOSA EN LA COPA DE JUDO DE XÀBIA
Dissabte 22 de febrer es va celebrar la 4a jornada de les copes
de judo de la Federació Valenciana, a Xàbia, amb la participació de representants del CD Herca en les categories Alevins,
Benjamins i Prebenjamins, aconseguint un total de sis medalles, d’entre les quals estava la d’or d’Antonia Sima (Alevines).

Altres medalles del CD Herca: Eva Giménez (bronze en Alevines), Kevin Álvarez (or en Benjamins), Hugo Álvarez (plata
en Benjamins), Héctor Gutiérrez (or en Prebenjamins) i Aleix
Sanz (bronze en Prebenjamins).

22 - FEBRER - 2020

KEVIN ÁLVAREZ (CD HERCA) S’IMPOSA EN LA COPA DE JUDO DE XÀBIA
Dissabte 22 de febrer es va celebrar la 4a jornada de les copes
de judo de la Federació Valenciana, a Xàbia, amb la participació
de representants del CD Herca en les categories Alevins, Benjamins i Prebenjamins, aconseguint un total de sis medalles,
d’entre les quals estava la d’or de Kevin Álvarez (Benjamins).
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Altres medalles del CD Herca: Antonia Sima (or en Alevines),
Eva Giménez (bronze en Alevines), Hugo Álvarez (plata en
Benjamins), Héctor Gutiérrez (or en Prebenjamins) i Aleix
Sanz (bronze en Prebenjamins).
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23 - FEBRER - 2020

CRISTINA MARTÍNEZ ES CONSAGRA PER QUART ANY CONSECUTIU
PRIMERA VALENCIANA DE LA VOLTA FÈMINES
La competició comptava amb una alta quota de participació de
joves ciclistes valencianes, amb un total de 8 corredores repartides entre els 25 equips participants procedents de països com
Holanda, Alemanya, Suïssa, Itàlia, Kazakhstan, Bèlgica, Regne
Unit, França, Bahrain, Noruega, Israel i un total de 8 formacions espanyoles. La prova està catalogada per la Unió Ciclista
Internacional (UCI) com WE 2.2, que reconeix la carrera com
una prova d’interés mundial.
La Volta Comunitat Valenciana Fèmines va tindre a l’holandesa Anna Van der Breggen (Boels Dolmans) com a guanyadora final. El maillot de la muntanya fou per a Ane Santesteban,
el dels esprints especials per a Mavi García, i el de millor Sub23 per a Greta Marturano (Top Girls Fassa Bortolo).

8 - JUNY - 2020

CRISTINA MARTÍNEZ TORNA A L’EQUIP
BIZKAIA-DURANGO
La ciclista torrentina Cristina Martínez Bonafé, de l’equip Casa
Daurada Cronos, va quedar, per quart any consecutiu, primera
de la classificació de les valencianes en la Setmana Ciclista, que
es va celebrar del 20 al 23 de febrer amb quatre etapes.

La represa de l’accidentada temporada del 2020, parada des de
març, portava com a novetat el retorn de Cristina Martínez a
l’equip Bizkaia-Durango -en què ja va estar en 2018-2019-, al
no inscriure’s com a equip Continental UCI la formació Casa
Daurada Cronos, en la qual militava.

29 - FEBRER - 2020

CARMEN POYATOS (CAT), CAMPIONA I SUBCAMPIONA AUTONÒMICA
SUB-20 I MÀSTER PC
Al Campionat Autonòmic Sub-20 i Màster, celebrat al Lluís
Puig dissabte 29 de febrer, l’atleta torrentina del CAT Carmen
Poyatos Royo es va proclamar campiona en 60 mll (8,13) i subcampiona en 200 m, i millorava la seua marca en les dues proves.
Prèviament havia participat, amb resultats discrets, en el Provincial Sub18-Sub 20 PC, en la seua 2a jornada, el 21 de febrer,
a València
En la prova de 60 mll Ángela del Ramo (Juventud Atlética Elche) i Alba Ortega (CA Safor-Teika) van ocupar el segon i tercer
lloc, respectivament.

29 - FEBRER - 2020

NIKLAS MORALES ES CLASSIFICA SEGON EN L’AUTONÒMIC EN 60 MT
SUB-18
Niklas Morales Monteiro, del Club Atletisme Torrent, va treure la medalla de plata en el Campionat Autonòmic Sub-18 en
60 mt, en una magnífica carrera en què va rebaixar la seua
marca fins als 7”96 i es posava en primera posició en el rànquing nacional.
En esta mateixa categoria i modalitat de 60 mt, Niklas havia
tret el primer lloc en l’Autonòmic Sub-23, el 2 de febrer, a València, amb 8.25, i el segon lloc en el Provincial Sub-18 / Sub20, el 8 de febrer, amb una marca de 8.21.
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29 - FEBRER - 2020

MIGUEL COSÍN ES PROCLAMA SUBCAMPIÓ DE VETERANS EN
L’AUTONÒMIC DE 60 M
Al Pavelló Lluís Puig de València Miguel Cosín, que concorria a l’Autonòmic Valencià d’Atletisme Veterans del 6 al 8 de
març, va aconseguir el subcampionat en la prova de 60 metres
lliures.

7 - MARÇ - 2020

EN EL CAMPIONAT D’ESPANYA MÀSTER EN
PISTA COBERTA
Miguel Cosín va participar en el XXXI Campionat d’Espanya
Màster en Pista Coberta (7 de març), a Antequera, i amb una
marca de 7.62, la millor de la temporada, va classificar-se en
5é lloc.

29 - FEBRER - 2020

CLAUDIA RUBIO AL CAMPIONAT D’ESPANYA ABSOLUT A OURENSE
El 28 i 29 de febrer, a Ourense, es va disputar el Campionat
d’Espanya Absolut d’Atletisme, en què va participar Claudia
Rubio (CAT Torrent) malgrat ser de la categoria Sub-18, i on es
va quedar a un lloc de ser finalista, amb tres triples salts, tots
per damunt dels 12 m.

8 - MARÇ - 2020

PLATA EN EL CAMPIONAT D’ESPANYA
D’ATLETISME SUB-18
Claudia Rubio es va alçar amb la medalla de plata en triple salt
(amb 12.35 m, MMP), en el nacional Sub-18, celebrat a Antequera el cap de setmana del 7 i 8 de març. La torrentina va ser
rècord del club i 6a en salt de llargada amb una marca discreta
de 5.53 m.

18 - OCTUBRE - 2020

PLATA I BRONZE EN EL CAMPIONAT
D’ESPANYA SUB-18 D’AIRE LLIURE
Claudia Rubio va participar els dies 17 i 18 d’octubre, a Tarragona, al Campionat d’Espanya Sub-18 d’Atletisme a l’Aire Lliure, on es va proclamar subcampiona d’Espanya en categoria
Juvenil en triple salt, amb una marca de 12,29 m.
En la prova de salt de llargada també va fer una molt bona
actuació, amb 5,78 m, que li va valdre la medalla de bronze i
nou rècord del club que ella mateixa tenia, des del 12 de gener
de 2019.
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1 - MARÇ - 2020

RAÚL MAREK ES PROCLAMA SUBCAMPIÓ D’ESPANYA EN SALVAMENT I
SOCORRISME
24 - JULIOL - 2020

.

BRONZE EN EL XXXII CAMPIONAT
D’ESPANYA
L’equip de categoria Absoluta del CESN Silla integrat per Raúl
Marek, Iván Amillo, Albert Mateu i Alex Ara va treure la medalla de bronze del XXXII Campionat d’Espanya de Salvament
i Socorrisme, celebrat a Noja (Cantàbria), en la modalitat de
relleu de tub.

13 - SETEMBRE - 2020

.

DOS ORS AL XXVIII CAMPIONAT
D’ESPANYA PER COMUNITATS

El torrentí Raúl Marek Szpunar (CESN Silla) va proclamar-se
subcampió d’Espanya de Salvament i Socorrisme en 100 metres combinada categoria Absoluta en la Piscina Municipal de
Torrevella, on es va celebrar la competició del 28 de febrer a l’1
de març, amb la participació de 500 socorristes de 178 equips
d’un total de 47 clubs i 13 comunitats autònomes.
En este XXXIV Campionat d’Hivern el torrentí va treure també altres tres medalles de bronze: la individual de 50 m remolc
de maniquí absolut i dues de relleus (4 x 50 m mixta i 4 x 50 m
combinada).

Al XXVIII Campionat d’Espanya per Comunitats, disputat el 12
i 13 de setembre a la Piscina Olímpica de Castelló i a la Platja
Gurugú, la selecció valenciana -en què participava el torrentí
Raúl Marek- va obtindre la segona posició d’entre els set territoris presents, amb 81 socorristes en total.
El club CESN, de Silla, va aportar a la selecció valenciana els
següents esportistes: Raúl Marek, Albert Mateu, Esther García, Teresa Brull i Beatriz Mascarós (del total de 12 que formaven el conjunt).
L’esportista torrentí va col·laborar en els bons resultats del
conjunt amb l’obtenció de dues medalles d’or: la de 100 m combinada i la de 50 m remolc maniquí, i fent una bona posició en
altres proves com ara els 200 m supersocorrista, obstacles o
nadar surf.

1 - MARÇ - 2020

EL TRINQUET DE TORRENT S’IMPOSA EN JUVENILS DE L’AUTONÒMIC
D’ ESCALA I CORDA

El Trinquet de Torrent F, que s’enfrontava en la final del XXII
Campionat Autonòmic d’Escala i Corda Trofeu AON, en Juvenils, a Més Pilota València D, es va imposar per 50 a 10, l’1 de
març, al Trinquet de Pobla de Vallbona, després d’eliminar els
equips AF Riba-roja i Amics Ribera B.
La inclusió d’esta categoria de Juvenils i una altra de Pilota Femenina va ser una de les novetats més importants d’esta edició
del trofeu de la Diputació de València.
L’equip de Torrent estava integrat per: Pau Campillos, Jorge

Ruiz i Antonio Aroca (d’esquerra a dreta de la foto).
En 4a Categoria B l’equip Trinquet de Torrent E (Raúl Gómez,
Nacho Zamora, Juan Manuel Laso i Samuel Lladró) va perdre
per 60-15 la partida final front al Tapiz Calse Moixent B i es va
proclamar subcampió del trofeu.
Els altres guanyadors de la competició foren: Alfara de la Baronia (1a categoria), CPV Onda A (2a), AF Arquitectura Riba-roja
E (3a), Xàbia (4a A), Moixent (4a B), Petrer (juvenils B) i Massamagrell (femenina).
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1 - MARÇ - 2020

SAMUEL GIL (PICASSENT KAYAK POLO) S’ADJUDICA EL TÍTOL AUTONÒMIC
DE CAIAC POL

El Real Club Nàutic de Castelló, en categoria masculina, i el
Picassent Kayak Polo (amb el torrentí Samuel Gil, en l’equip),
en la categoria que agrupa els equips Sub-21 i femenins, es van
adjudicar el títol autonòmic de caiac pol en les seues respectives categories, en el II Torneig de la XXI Lliga Autonòmica i
XXII Campionat Autonòmic de Caiac Pol, disputats a la Marina
Burriananova, el cap de setmana del 29 de febrer i 1 de març.
Al combinat Sub-21 del Picassent Kayak Polo el van seguir
l’equip Sub-21 d’Alaquàs KP i el femení del mateix club, en les
posicions 2 i 3 respectivament.
Cal destacar les dures condicions climatològiques -amb forts

vents durant tots els partits- que van exigir que els esportistes
feren un gran esforç físic i tècnic.
Samuel Gil García, de tan sols 10 anys, estudia 5é de Primària
al centre FASTA Madre Sacramento, amb resultats excel·lents.
És membre de la Banda Infantil del Cercle Catòlic i cursa 3r
d’Elemental al Conservatori de Torrent en l’especialitat de saxòfon. En el seu temps lliure es dedica a la pràctica i competicions de caiac al Picassent Kayak Polo
https://www.facebook.com/picassentkayakpolo/

1 - MARÇ - 2020

EL CLUB DE TENNIS TORRENT +50, CAMPIÓ AUTONÒMIC DE 3A DIVISIÓ

Diumenge 1 de març es va disputar la final del Campionat Autonòmic de Tennis +50, amb les partides entre el CT Torrent
(que actuava com a local) i el Club de Tennis Almussafes, amb
estos resultats: Julio Barata / Felipe Manuel Ferrer (6-1, 6-3).
Arturo Roig / Jesús Aliaga (6-4, 6-4). Javier Matoses / Fancisco Gómez (7-6, abandó). José Barberá / Miguel Ribes (7-6, 7-6).
Ramón Hoyo / Santiago Pastor (5-7, 6-3, 10-7).
A la competició concorregueren 25 equips i el de Torrent s’ha-

via classificat per a la final i guanyà al Club de Tennis Alacant
per 5-2 en les semifinals.
L’equip del CT Torrent l’integraven, a més dels jugadors que
estigueren en la final, Pedro Sabatell i el capità va ser Julio Barata.
Es dona la circumstància que alguns d’estos jugadors formaren
part de l’equip del club que en la temporada anterior guanyaren l’Autonòmic +45 en la categoria Segona A.

1 - MARÇ - 2020

LYDIA RAMOS (LOBOS QUAD RUGBY) AL CAPDAVANT DE LA LLIGA
NACIONAL
L’esportista torrentina Lydia Ramos, amb el seu club Lobos
Quad Rugby, es va col·locar en la primera posició de la Lliga
Nacional de Rugby en Cadira de Rodes, després de la 3a jornada de la competició, jugada el 29 de febrer i 1 de març al
Poliesportiu Juan Ramón de la Morena de Brunete (Madrid).
Prèviament s’havien disputat les jornades 1a, a Saragossa (30
de novembre i 1 de desembre 2019) i 2a, al Pavelló de la Malva-rosa, de València (18-19 de gener 2020).
Els resultats de les jornades disputades habilitaven l’equip de
Lydia a participar en la final Four, el 18 i 19 d’abril a Saragossa,
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que s’hagué de suspendre per l’estat d’alarma.
Els quatre primers llocs de la classificació els ocupaven: Lobos
Quad Rugby (10 punts), CD Adapta RSR (8 punts), Basatiak
Zuzenak (8 punts) i Los Toros-FLM (8 punts).
L’equip valencià el formaven a més de la nostra paisana, Fran-

cisco Páez, Carlos Sanchis Collado, Bruno F. Merlo, Pepe García
Risueño, Jairo Beses Cortés, Miguel Martínez Expósito, Cristina García Redondo, Ángel Escudero, Javier Guardiola i Mario
Mazas.

8 - MARÇ - 2020

ITZIAR GALA GUANYA L’OR EN EL TROFEU DEL MEDITERRANI DE SUECA
La gimnasta torrentina Itziar Gala (CGR Àngels) va aconseguir
la medalla d’or en la 3a fase del Trofeu del Mediterrani, en categoria Infantil (modalitat maces), que es va disputar a Sueca el
8 de març, amb la participació de 31 clubs.
Itziar ja havia aconseguit anteriorment pujar al pòdium, amb
el tercer lloc, al trofeu del 18 de gener a Guadassuar.
Els companys d’equip Andrés Almerich i Carla Giménez van
treure la medalla de plata en les seues respectives modalitats.
La temporada anterior ja havia tret medalles de plata i bronze
en este torneig, en les fases d’Alberic i Bunyol, en les quals formava parella amb Candela Roberto.

14 - MAIG - 2020

EL CD MONTESIÓN ASCENDIX A REGIONAL PREFERENT

La competició de Primera Regional de la FFCV va quedar suspesa per l’estat d’alarma quan encara quedaven 6 jornades per
disputar i el 14 de maig la Federació fa ver pública la decisió
de donar per acabada la temporada i això implicava per al CD
Montesión proclamar-se subcampió del 3r Grup de 1a Regional
i ascendir a la categoria de Regional Preferent.
La primera posició en la taula d’entre els 15 equips del grup
era per a la Unió Benetússer (50 punts), el 2n lloc el CD Montesión (48 punts) i la tercera posició per al Joventut Picanya
(46 punts).
El Montesión havia jugat 24 partits, dels quals 14 va guanyar,

6 va empatar i 4 va perdre. I va fer 49 gols a favor per 28 en
contra.
Jugadors: Ignacio Aleixos, Julián Bermejo, Sergio Checa, Francisco García, Francisco J. Gutiérrez, Iván Montoro, Julián
Quintanar, Juan Rotglá, José M. Salcedo, Jaume Tomás, Christian Zamora, Javier Bermejo, Dídac Catalá, David Císcar, Pablo
García, Jesús Lloria, Julio Pla, Roberto Ródenas, Xavier Ruiz,
Iván Salort i Héctor Vargas.
Equip tècnic i de gestió: Ildefonso Céspedes, Víctor Delgado,
José Olmos, Santiago Torres i David Vázquez.
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14 - MAIG - 2020

EL TORRENT CF CADET B ASCENDIX A PREFERENT CADET

El Torrent CF de 1a Regional Cadet es va proclamar campió de
grup i aconseguia pujar a la categoria de Regional Preferent
Cadet.
Es va imposar amb 56 punts (de 20 partits jugats, 18 guanyats,
2 empatats i 0 perduts), al Sedaví B (45 punts) i al C.F. E-1 València A (44 punts).
En el balanç de la temporada el Torrent s’anotava 77 gols a favor i 14 en contra, que no està gens malament tenint en comp-

te que es jugaren uns quants partits menys per l’estat d’alarma.
Jugadors: Juan Aparisi, Nicolás Bautista, Gonzalo Bueno, David Cabañero, Samuel Cabello, Pedro Cuervas, José J. Durán,
Luis García, David Garrigues, Mario Giménez, Gerard Hernández, Irvic Guillermo López, Joan Lozano, Nikolozi Maghradze, Pablo Mora, Rubén Moreno, Esteban Muñoz, Enol Niño,
Ángel Quesada, Guillem Salvador, Mauro Sevillano i Carlos D.
Torrente. Entrenador: Jesús Galindo.

14 - MAIG - 2020

EL CD MONTESIÓN INFANTIL A, CAMPIÓ DE LLIGA

Enquadrat en el Grup 4 de la Primera Regional Infantil, el CD
Montesión A va finalitzar la temporada 2019-2020 en primera
posició, en les 21 jornades que es van poder disputar, i en les
quals no va patir cap derrota.
Amb 18 victòries, 3 empats i 0 derrotes, l’equip torrentí va
totalitzar 57 punts, amb molta diferència respecte del segon
classificat, l’Atlètic Amistat, que es quedà amb 39 punts al seu
caseller. El Montesión va convertir-se també en el conjunt més
realitzador i el menys golejat del seu grup de la categoria Infantil, amb 91 gols a favor i només 14 en contra.
L’últim partit oficial de la lliga 2019-2020 que va poder disputar el combinat infantil del Montesión va ser el del 8 de març,
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per la suspensió de les competicions a causa de la Covid-19. En
aquella data l’equip dirigit per Alberto Chacón es va imposar
per 7-0 al CD Utiel, amb gols d’Adrián López, Hugo Molero (2),
Hugo Garduño, Adrián Vacas, Carlos Planells i Daniel Alarcón.
Jugadors: Xavier Jiménez, Borja Alpera, Alberto Palacios, Daniel Alarcón, Hugo Garduño, Carlos Planells, David Bautista,
Manuel Velázquez, David Agea, Cali Oulbaz, Adrián López,
Santiago Fernández, Álvaro Pérez, Hugo Molero, Álvaro García, Adrián Vacas, Jorge Olivares, Adrián Isasi, Sergio Ferrer,
Lucas Sánchez. Tècnics: Alberto Chacón, José F. Peris

PÒDIUM ESPORTS
14 - MAIG - 2020

L’EQUIP ALEVÍ D DEL TORRENT CF VA GUANYAR LA LLIGA SENSE
CONÉIXER LA DERROTA

L’Aleví D del Torrent CF, equip que va estar enquadrat en la
campanya 2019-2020 al Grup B-8 del Campionat Aleví de segon any de València, es va proclamar campió i, a més, ho va
aconseguir com a equip invicte del seu grup.
Amb 48 punts (sis d’avantatge respecte del segon classificat,
l’Sport Catarroja) el combinat torrentí va guanyar 15 partits i
en va empatar 3, sense conéixer cap derrota, en les 18 jornades
que es van poder jugar a causa de la pandèmia de la Covid-19.
El Torrent D va batre tots els registres amb la consecució de 111
gols a favor i solament 12 en contra, uns números que el situ-

aren com l’equip més golejador del grup i també com el menys
golejat. Uns gols que se’ls repartiren sobretot quatre jugadors:
Nacho Trapero (28 gols), Héctor Fenoll (26), Pablo Molla (23) i
Àngel Guijarro (13).
Jugadors: Pablo Carrasco, Yosam Castro, Roberto Fabiá, Ángel Guijarro, Pablo Moya, Samuel Rodríguez, José Valenciano,
David Carretero, Tarik Debahi, Héctor Fenoll, José Francisco
Martínez, Daniel Peñuela, Nacho Trapero, Lucas Vindel. Entrenador: Roberto López Sevillano.

14 - MAIG - 2020

EL TORRENT CF PREBENJAMÍ C ES PROCLAMA CAMPIÓ INVICTE
EN EL SEU GRUP

Amb autoritat va conquistar la lliga el Torrent CF Prebenjamí
C, que tan sols va cedir un empat, sense cap derrota, en els 17
enfrontaments que va poder lliurar en esta atípica temporada.
Per tant, 16 varen ser les victòries que es va apuntar al seu
caseller el conjunt taronja, que amb 49 punts al seu haver, li va
traure al segon classificat (l’Inter San José Valencia) una renda
de 4 punts. Un Inter San José que va ser l’equip més realitzador
del grup amb 124 gols a favor, però el campió Torrent CF C no
es va quedar darrere i amb 117 gols també demostrà considerablement el seu encert sobre les portes rivals. A més, amb 18

gols en contra, el Torrent C va ser dels tres equips menys golejats. Ángel Marcilla (21 gols), Erik Velázquez (20) i Emanuel
Giménez (17) es convertiren en les tres principals referències
anotadores del combinat torrentí.
Plantilla de jugadors: Eidan Alcañiz, Adrià García, Nicolás Lacasa, Samuel Montesinos, Oliver Peñuela, Andreu Torrent, Yeray Carrasco, Emanuel Giménez, Ángel Marcilla, Hugo Moya,
Marc Sanz, Erik Velázquez. Entrenador: Adrián Domínguez
Andreu.
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30 - MAIG - 2020

EL NOU BÀSQUET TORRENT SÈNIOR B ASCENDIX A AUTONÒMICA

El Nou Bàsquet Torrent Sènior B va aconseguir l’ascens a la
categoria Autonòmica, per decisió de la Federació Valenciana,
després que en el moment de la parada per l’estat d’alarma figurara líder en la seua lliga de Sènior Masculí Preferent Grup
A.
Arribava així la recompensa a un grup molt competitiu i d’una
qualitat humana exemplar, format íntegrament per jugadors
de la casa.
La classificació el dia 15 de març era la següent: 1r, NBT Sènior
B, 37 punts. 21 partits jugats. 16 guanyats. 5 perduts. Tants a

favor 1413. Tants en contra 1233. El segon era el CB l’Horta
Godella B i el tercer Escuelas Pías.
Plantilla de jugadors: Pablo Planells (capità), Carlos Guimerá
(2n capità), Carlos Jiménez, Sergio Martínez, Jordi Verdet,
Joan Carratalà, Iván Blasco, Javi Oliver, Jorge Joaquín, Álvaro
Lancharro, Dani Vivó, Jesús Andreu i Manu García. Comptaren amb l’ajuda dels júniors Santi Medina, Francesc Gómez,
Toni Moral, Héctor Marco, Boris Vasilev i Aleix Hernández.
Equip tècnic: Víctor Carnero, Cándido Martínez i Arnau Guirado.

1 - JUNY - 2020

ÁNGEL FERNÁNDEZ RENOVA COM A ENTRENADOR DEL CD
ZAMARAT-QUESOS EL PASTOR DE LA LLIGA FEMENINA DE BÀSQUET
L’entrenador de bàsquet torrentí Ángel Fernández va signar,
l’1 de juny, la renovació del contracte per a dirigir a l’equip CD
Zamarat-Quesos El Pastor (Zamora), de la màxima categoria de
la lliga femenina nacional, després d’una temporada irregular
per l’estat d’alarma.
Un mes després es va aprovar l’estructura de l’equip tècnic,
amb Àngel Fernández, primer entrenador; Nacho Domínguez,
segon entrenador i preparador físic; Marc Rivas, entrenador
ajudant; Pablo Hernández, fisioterapeuta; Agapito Sánchez,
metge; i Laura Santiago, delegada.
Després, en novembre, el club de Zamora i Ángel Fernández
signaren la rescissió del contracte.
L’entrenador torrentí posseïx una àmplia experiència en el
bàsquet, havent entrenat entre d’altres equips al Ros Casares
fa més d’una dècada i en la passada temporada a l’Al-Qázeres.
Entrenador amb gran preparació i experiència, especialista en
jugadores en formació en la seua etapa de més de 19 anys al
València Basket, ha acumulat també experiències en lligues
estrangeres, sobretot a Mèxic on ha exercit de primer entrenador a l’AZTKS de la lliga professional mexicana i havent estat també seleccionador nacional femení absolut de Mèxic i de
Guatemala. També ha entrenat a EBA i en Lliga Femenina II.
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5 - JULIOL - 2020

VERÒNICA MATEU ACONSEGUIX LA INTERNACIONALITAT AL RAID HÍPIC
D’OLABERRIA
nant món del Raid, una disciplina basada a posar a prova la
velocitat, habilitat, així com la resistència física i psicològica de
cavall i també de la geneta, recorrent grans distàncies en un
dia, a través dels més diversos terrenys i que no sempre són
favorables.
En novembre de 2019 es va proclamar subcampiona dels 60
km d’Espanya, formant part de l’equip de la Comunitat Valenciana, en el Campionat d’Espanya Interautonomies de Raid
Hípic d’Ademús.

La geneta torrentina Verònica Mateu va competir, el 5 de juliol, al Raid Hípic d’Olaberria (Guipúscoa), on va aconseguir la
titulació de velocitat lliure i passava a ser internacional per a
proves futures de 100 km.
Verònica havia de participar al Raid Hípic d’Ademús el 19 de
març, que va ser suspés per l’estat d’alarma i va reprendre les
competicions, amb el seu cavall Rashid, a l’equip de La Vallesa
Endurance, en la competició de 80 km a Olaberria.
La jove, que tan sols té 20 anys, practica l’equitació des de molt
xicoteta i fa poc més d’un any es va aventurar en l’apassio-

5 - DESEMBRE - 2020

EN EL 67 INTERNACIONAL RAID SANTA
SUSSANA
Verónica va estar en el 67é Internacional Raid Hípic Santa
Susana (Barcelona) els dies 3 al 5 de desembre, amb 70 participants, amb la seua egua Tra-Ona, i un bon resultat.
Prèviament, a Useras (Castelló), havia competit en la prova de
80 km i va quedar en una bona posició.

17 - JULIOL - 2020

PEDRO LÓPEZ (SD HUESCA) TORNA A LA PRIMERA DIVISIÓ

El jugador torrentí Pedro López, que havia fitxat pel SD Huesca al juliol de 2019, quan l’equip deixava la màxima categoria,
torna a la 1a Divisió del futbol per la victòria davant el CD Nu-

mància per 3-0, el 17 de juliol, amb gols de Mir (2) i d’Okazaki.
L’equip d’Osca havia treballat de valent en els inicis de la temporada amb l’objectiu d’aconseguir l’ascens i després del període d’inactivitat per la crisi sanirària, l’estadi El Alcoraz, sense
públic, va ser testimoni d’un gran partit per a recordar.
Pedro López, que havia començat la seua trajectòria en el futbol en el CD Montesión (1996-2002), suma 236 partits en la
màxima categoria, més de 60 en Segona Divisió, i ha aconseguit en dues ocasiones l’ascens a Primera.
Completa una carrera esportiva important després de passar
per les següents plantilles: València-Mestalla (2002-2003), València CF-Ràcing de Santander (2004-2005), Reial Valladolid
(2005-2011) i Levante UE (2011-2019).

17 - JULIOL - 2020

ROGER MARTÍ COMPLIX 10 ANYS DE CARRERA FUTBOLÍSTICA I ES
COL·LOCA AL CAPDAVANT DELS GOLEJADORS NACIONALS DE LA LLIGA

En l’últim partit de l’accidentada lliga 2019-2020 el Llevant UE
s’enfrontava al Getafe CF i aconseguia guanyar 1-0, que el permetia treure el segon millor registre de punts de la seua història en 1a Divisió. I ahí estava el jugador torrentí Roger Martí
fent la seua important contribució en el final de temporada.
Roger acaba la seua desena temporada en el Llevant, en què va
ingressar en 2011, després de passar pel València Juvenil quan

tenia 18 anys. En este temps va jugar com a cedit en el Saragossa (una temporada) i Valladolid (dues temporades) i en el seu
retorn a València (2016-2017) va ser un jugador clau en l’ascens a Primera Divisió del Llevant UE, quan va marcar vint-idos gols en lliga i copa, malgrat haver sofert una lesió en l’estiu
de 2017 que li va impedir iniciar la lliga encara que al final
disputaria dèsset partits amb un paper protagonista en l’equip.
Roger ha estat el màxim golejador de l’equip en la temporada i
se situa al capdavant d’esta classificació de jugadors nacionals
en la lliga espanyola, empatat amb Gerard Moreno (Vila-real
CF) i Lucas Pérez (Deportiu Alabés).
I va superar a dos il·lustres com Vicente Iborra i Sergio Ballesteros convertint-se en el sisé jugador amb més partits en
Primera en els 110 anys d’història del club.
El jugador torrentí està lligat al Llevant UE fins l’any 2023.
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21 - JULIOL - 2020

EL NOU BÀSQUET TORRENT, EN LA LLIGA EBA PER PRIMERA VEGADA EN
LA SEUA HISTÒRIA

El Nou Bàsquet Torrent participa des que va començar la temporada 2020-2021 en la lliga EBA (Lliga Espanyola de Bàsquet
Aficionat) per primera vegada en la seua història amb motiu de
l’ampliació del nombre de equips del Grup E i després d’haver
aconseguit la classificació a la fase d’ascens a la lliga regular,
segons la decisió de la Federació Espanyola de Bàsquet.
Per al club suposa un repte molt il·lusionant que ratifica el treball de molta gent des de les categories inferiors, amb el primer
equip com a màxim representant.
L’equip dirigit per Marc Torres marxava tercer en la Primera

Nacional en llocs de promoció quan es va parar la competició,
però després de la paralització per la pandèmia la FEB va decidir ampliar el grup E de la lliga EBA que passaria a tindre de
16 a 20 equips de les províncies de Castelló, València, Alacant
i Múrcia.
El Grup E de la lliga EBA el formen: CB Ifach Calpe, Angels
Vision UPB Gandia, Safir Fruits Alginet, Valencia BC, Power
Electronics Paterna, Refitel Bàsquet Llíria, TAU Castelló, CB
L’Horta Godella, Conciencia2s Valencia CB Aldaia, Picken
Claret, CB Tavernes Blanques, CB Puerto Sagunto, Inalco L’Al-

23 - JULIOL - 2020

EL TORRENT CF ES PROCLAMA SUBCAMPIÓ DE LLIGA I ASCENDIX A
TERCERA DIVISIÓ EN EL PLAY-OFF EXPRÉS

El Torrent CF, equip que en la temporada 2019-2020 militava
en la Regional Preferent-Grup 2, es va classificar en el segon
lloc dels 18 participants de la lliga segons la decisió de la Federació Valenciana quan va donar per finalitzada la competició,
suspesa en març per l’estat d’alarma a causa de l’epidèmia de
la Covid-19.
El campió va ser el CD Bunyol (57 punts) i el tercer classificat el
CD San Marcelino (49 punts), per darrere dels 52 del Torrent,
que dels 26 partits jugats, 15 els va guanyar, 7 els va empatar i
4 els va perdre; i va fer 34 gols a favor per 21 en contra.
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En la promoció exprés, que es va disputar en seu neutral -en
el Municipal d’Alberic- i sense públic, el Torrent CF va aconseguir l’anhelat retorn a la Tercera Divisió, 27 anys després de la
seua darrera participació en eixa categoria (en 1993), i 33 anys
després del seu últim ascens a Tercera (que es va produir en la
campanya 1986-87).
Els de Santi Marín es desferen en la tanda de penals de dos
rocosos i molt complicats rivals alacantins del Grup IV de Preferent, primer davant el CFI Alacant en la semifinal i, ja en
la final, del UD Rayo Ibense. Els taronja culminaren el dijous

PÒDIUM ESPORTS
23 de juliol a Alberic una temporada històrica i retornaven a
categoria nacional.
Jugadors: Álvaro Beguer, Alfonso Blesa, Jesús Galindo, Alberto Germán, Alberto Jiménez, Sergi Mengual, Carlos Miñana,
Alfons Miñana, David Pérez, Adolfo Sanz, Diego Torres, Rafa
Wellington, Toni Belmonte, Boris Casas, Pablo García, Juan-

jo Gómez, Manolo Martín, Pedro Moreno, Josep Peris, Dani
Tébar, Cristian Torres i Fran Yuste.
Equip tècnic i de gestió: Entrenador, Santi Marín; preparador
de porters i delegat, Emilio J. Ànchel; preparador físic, Francesc García; fisioterapeuta, Fran Martínez.

SANTI MARÍN, L’ESTRATEGA DE L’ASCENS

Santi Marín s’ha convertit en el primer entrenador torrentí
que ha aconseguit ascendir a Tercera Divisió al Torrent CF. Els
anteriors tres ascensos històrics a Tercera del club degà de Torrent els aconseguiren a la campanya 1964-65 Fernando Cárcer
Gil (anomenat com El Xurro de Bunyol), a la 1981-82 Benito
Floro (el tècnic asturià establert a Silla que més tard va dirigir
fins i tot al Reial Madrid), i a la 1986-87 Manolo Tatay (altre
entrenador regional de prestigi, que era de Godella).
El torrentí Santi Marín, que després de renovar la seua vinculació amb l’entitat taronja dirigix al Torrent CF en la temporada

2020-2021, és un tècnic de la casa que es va criar al Montesión,
però que ha cobert gran part de la seua carrera balompèdica a
l’entitat taronja.
Marín acumula ja 16 anys com a entrenador i scouting. Diplomat en empresarials, fou mig centre fins a juvenils en el CD
Montesión, club en el que després va començar com a entrenador en les categories inferiors. Amb posterioritat, la seua
trajectòria a les banquetes del futbol regional es va assentar en
equips com l’Alaquàs, Barri del Crist, Alboraia, Mislata o Ciutat
de Torrent. En el Paterna CF fou el segon entrenador de Toni
Jareño en Tercera Divisió. I començà la seua primera etapa al
Torrent CF, a la campanya 2015-16, també com a segon entrenador al costat de Jareño, l’any que l’equip taronja es proclamà
campió del grup II de Preferent, encara que en la promoció es
va quedar a sols un pas d’apujar a Tercera.
En la temporada següent, en la recta final de lliga, Marín es va
fer càrrec del Torrent CF ja com a primer entrenador. La seua
primera temporada completa al capdavant de l’equip torrentinista va ser en la 2017-18 i va portar al conjunt taronja cap a
la promoció d’ascens, on el Torrent no va poder passar la primera eliminatòria davant el Jove Espanyol de Sant Vicent del
Raspeig. En 2018-2019 va fitxar pel Joventut Barri del Crist i,
sols un any després, en la 2019-2020, Santi retornà al club del
Sant Gregori no sols per a conduir de nou al Torrent CF cap a
un nou play-off, sinó per a consumar l’anhelat ascens a Tercera
Divisió.

1 - AGOST - 2020

EL TRINQUET DE TORRENT JUVENIL I EL DE 4A CATEGORIA, CAMPIONS
DEL XLV TROFEU AUTONÒMIC DE GALOTXA

El cap de setmana del 31 de juliol i 1 d’agost es van celebrar les
partides finals del XLV Campionat Autonòmic de Galotxa El
Corte Inglés, al Trinquet de Massalfassar, en el qual dos equips
de Torrent es proclamaren campions de la seua categoria.
El Torrent H, de la categoria Juvenils, es va imposar al CPV
Alfara del Patriarca per 50 a 45, amb els jugadors Jorge Ruiz,
Rosen Zamora i Antonio Aroca (d’esquerra a dreta de la foto).
El Torrent G va guanyar l’Egyptrailer Riba-roja F per 50-70 en

la categoria 4A B, amb Jesús Romero, Daniel Martínez, Borja
Lladró i Samuel Lladró (d’esquerra a dreta de la foto).
També va jugar la final el Trinquet de Torrent C, en la 2A categoria, davant el CPV Massamagrell, que va perdre el nostre
equip per 20-70, amb els jugadors Luis, Sergio, Miguel i Xavi.
En esta edició es van inscriure 171 equips representant a 36
clubs, amb 18 categories de competició, des de la categoria Benjamí a la Sènior.
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25 - AGOST - 2020

VÍCTOR CHUST GUANYA, AMB EL REIAL MADRID, LA UEFA
YOUTH LEAGUE

El futbolista torrentí Víctor Chust García es va proclamar
campió de la UEFA Youth League amb el Reial Madrid -equip
en el qual ostenta la capitania- després de guanyar en la final
al Benfica per 2-3, el 25 d’agost, al Colovray Stadium de Nyon
a porta tancada.
La fase final de la competició es va desenvolupar del 16 al 25

d’agost amb 32 equips dels més seguits d’Europa, després de
l’inici de la competició en febrer amb 64 clubs, campions nacionals juvenils dels respectius països, que dona una idea de la
importància d’este èxit, en què ha tingut el seu protagonisme
indiscutible l’entrenador, Raúl González Blanco.
Víctor Chust ja va obtindre en 2019 la victòria del Campionat
d’Europa en Seleccions Sub-19, a Armènia, on va estar convocat des del seu lloc en el Castilla.
És un defensa -es diu en la fitxa de la final- que destaca per les
seues condicions físiques. És fort, contundent i agressiu, qualitats que l’ajuden en la seua labor en el camp. Un central que
es desenvolupa bé en qualsevol situació i que domina perfectament el joc amb la cama dreta.
La seua trajectòria en el futbol, que havia començat en el
València CF (2008-2012), s’ha desenvolupat a les categories
inferiors del Reial Madrid (Infantil B, 2012-2013; Infantil A,
2013-2014; Cadet B, 2014-2015; Cadet A, 2015-2016; Juvenil B,
2016-2017; Juvenil A, 2017-2019; i Castilla (des del 2019).

4 - SETEMBRE - 2020

EL TORRENT CF INFANTIL E ASCENDIX DE CATEGORIA

L’equip Infantil E del Torrent CF es va guanyar finalment el
dret a participar la següent temporada a la Primera Regional,
com a subcampió de grup després que la FFCV resolguera els
ascensos.
La Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana va comunicar formalment al Torrent CF, el 4 de setembre, que el seu
equip Infantil E ascendia a Primera Regional. La temporada passada els taronja finalitzaren en segona posició amb 58
punts en el moment que es va detindre la competició, quan es
trobaven a sols un punt del primer classificat, el FBCD Catarroja B. I això va propiciar esta més que merescuda recompensa.
Amb este ascens, el club del Sant Gregori comptaria la temporada 2020-21 amb tres equips infantils en Primera Regional.
Un Torrent CF Infantil E que en esta anterior campanya 2019-
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2020, de les 21 jornades que es van poder jugar al grup 9 de la
2a Infantil, va aconseguir guanyar 19 partits, deixant-se solament un empat i una única derrota. Amb la suma destacada de
127 gols a favor, per tan sols 17 encaixats.
Com a màxim golejador, va destacar per damunt de tots la figura de Pablo Rodrigo, que anotà ni més ni menys que 33 gols,
per els 13 d’Alexis Cuenca, els 12 de Alejandro Navarro o els 11
d’Alejandro Montero i també de Diego Bueno.
Jugadors: Diego Alba, Stanislav Bozhidarov, Alexis Cuenca,
Haku Inoue, Eros Maffezzoni, Alejandro Montero, Alejandro
Navarro, Luis Pareja, Héctor Rodrigo, Francisco Soler, Daniel
Ángel, Diego Bueno, Alejandro Delgado, Andrés Luna, Álex
Martín, Adrián Muñoz, Nelson Palma, Ilyian Pedrón, Pablo
Rodrigo, Juan Yeves. Tècnic: Alfonso Perujo.

PÒDIUM ESPORTS
7 - SETEMBRE - 2020

MARTA PEIRÓ, EN LA LLIGA SUÏSSA DE FUTBOL FEMENÍ

La futbolista torrentina Marta Peiró, que juga de davantera i
que també fa la funció de mitja punta, va iniciar enguany una
nova etapa a Suïssa després de posar fi a la seua singladura
d’una dècada jugant en el València CF, si bé la temporada passada va competir amb l’Sporting de Huelva. Ara Marta juga en

el Servette suís, club amb què lluita per títols i per la Champions.
El seu primer esport va ser el tennis, que el va practicar fins
que tenia 8 anys. Aleshores el Torrent CF va decidir tindre una
secció femenina i, com a Marta li agradava molt el futbol, la va
convéncer la idea de començar a jugar ací i van ser per a ella
uns anys meravellosos en el club de la seua ciutat. Va destacar
tant que prompte va passar al València CF, des d’aquells inicis
en què es denominava Col·legi Alemany.
Deu anys va estar Marta Peiró en l’entitat valencianista, recorrent totes les etapes des del futbol 7 fins al primer equip, on
mai oblidarà el seu debut en Primera Divisió i, especialment, el
dia que va complir el somni de poder jugar un primer partit a
Mestalla i tindre a més l’encert de marcar.
Després d’acabar la seua vinculació amb el València i després
del seu pas l’any passat per l’Sporting de Huelva, esta campanya Marta va recalar en el Servette suís, que disputa la Lliga
Nacional A Femenina, on pugnen per guanyar la Lliga, per
conquistar també la Copa suïssa i fer un digne paper en la
Champions, ja que és el primer any que el Servette es classifica
per a la màxima competició continental.

11 - OCTUBRE - 2020

VANESA MAROTO-MAX STYJSKI, EN ELS CAMPIONATS D’ESPANYA DE
BALL ESPORTIU

La Dancesport Challenge, organitzada pel CBD Elegance en
col·laboració amb la Federació Espanyola de Ball Esportiu, su-

posava la tornada a les competicions -després de la parada per
l’estat d’alarma-, al Centre de Tecnificació de la ciutat d’Alacant, on es disputaren les finals dels Campionats d’Espanya
Estàndard i 10 Balls 2020.
La nostra esportista Vanesa Maroto, que en esta ocasió formava parella amb Max Styjski, va aconseguir els llocs 5é en 10
Balls i 6é en Balls Estàndard, un resultat discret però meritori
donada la situació creada amb la falta de competicions en sis
mesos.
Vanesa Maroto havia format parella amb Juan Albelda Puig i
després de 12 anys de trajectòria, en què van treure set vegades el títol de campions d’Espanya i haver participat en competicions internacionals, donaren per acabada la col·laboració
esportiva en febrer. ·

18 - OCTUBRE - 2020

MIREIA DE LA ENCARNACIÓN, PATRICIA SÁNCHEZ I ANAHÍ MARTÍNEZ
(CGR HERCA), EN EL PROVINCIAL I AUTONÒMIC DE COPA BASE
DE RÍTMICA
El 18 d’octubre es van celebrar les proves de la Copa Base Individual de Gimnàstica Rítmica, fases Provincial i Autonòmica,
en el Colonial Sport Rhythmic Gymnastics, a Alfafar.
Les gimnastes del CGR Herca van tindre una molt bona actuació.
Mireia de la Encarnación va quedar primera en el Provincial i
tercera en l’Autonòmic, en categoria Alevines (En la 1a foto a
l’esquerra).
Patricia Sánchez en categoria Juvenil, també primera en el
Provincial i 4a en l’Autonòmic. Patricia repetia els grans resultats de la temporada anterior, amb medalla de bronze en el
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Trofeu Federació Bàsic (fase Provincial) i 4a posició en la fase
Autonòmica (En la 1a foto, a la dreta).
Anahí Martínez, tercera en Provincial i 5a en Autonòmica, en

categoria Cadet. En la temporada anterior havia tret la medalla
de bronze dins del conjunt Júnior en la l’Autonòmic de Federació Avançat (En la segona foto).

18 - OCTUBRE - 2020

ALICIA LINO (ITVECA), SEGONA EN EL PROVINCIAL DE LA COPA BASE DE
GIMNÀSTICA RÍTMICA

El Club de Gimnàstica Rítmica Itveca va participar diumenge,
18 d’octubre, a la competició de la Copa Base Comunitat Va-

lenciana, que es va celebrar al Colonial Sport Rhythmic Gymnastics, en Alfafar, i d’entre les 10 gimnastes de la categoria
Cadet Alicia Lino va traure el segon lloc en la fase Provincial i
el tercer, en l’Autonòmica.
Si no s’haguera produït la suspensió del Nacional esta gimnasta estaria convocada per a la fase nacional.
Alicia Lino havia tret la medalla d’or en el Trofeu del Mediterrani de Quart de Poblet l’any passat (17 de febrer), en la modalitat de maces i cèrcols, formant equip amb Nerea López, Aitana
Hurtado, Lena Hak i Andrea Vilar. El mateix equip va competir una setmana després a Almussafes, en el Provincial de
Conjunts de la Copa Base Nacional en què trauria el tercer lloc.

25 - OCTUBRE - 2020

ÁLEX LÓPEZ GUANYA LA MEDALLA DE BRONZE DEL CAMPIONAT
D’ESPANYA D’ATLETISME SUB-16
classificada de l’Interprovincial.
I trauria la medalla de plata en el Criterium Autonòmic FACV
Individual Sub-16 A LL, a Castelló, amb una marca de 12,78 m,
el 17 d’octubre.
En el Campionat d’Espanya on va quedar tercer va estar acompanyat de les atletes de categoria Cadet, Rocío Jara i Ariana
Robles, que van fer els llocs cinqué (salt d’alçada) i sisé (1000
m), respectivament.
A Granollers es va celebrar, el cap de setmana del 24 i 25
d’octubre, el Campionat d’Espanya d’Atletisme Sub-16 d’Aire
Lliure, amb la participació del representant del Club Atletisme
Torrent, Álex López, que va aconseguir la medalla de bronze
després d’anar al capdavant en les dos primeres rondes de salts
i fer una marca de 13,39 m al tercer intent, que millorava en
més de mig metre la seua anterior.
Álex havia tret en febrer el subcampionat del Provincial Sub16 en triple salt (12,82 m) i havia participat juntament amb
Héctor Nebot i Guillem S. a la selecció valenciana, primera

20 - DESEMBRE - 2020

SUBCAMPIÓ D’ESPANYA SUB-16 DE TRIPLE
SALT EN PISTA COBERTA
A Madrid Álex López es va proclamar subcampió Sub-16 en
pista coberta del Campionat d’Espanya, el 20 de desembre,
amb una marca de 13,70 m, amb què superava per dos vegades
la seua personal.

25 - OCTUBRE - 2020

ALEJANDRA NICOLÁS, CAMPIONA AUTONÒMICA EN SALT AMB PONIS C

El cap de setmana del 23, 24 i 25 d’octubre es va celebrar el
Campionat Autonòmic de Salt amb Ponis a les instal·lacions
del Poniclub Ciutat de Castelló, competició en què la torrentina
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Alejandra Nicolás va quedar primera en la categoria Ponis C,
amb Under Malo.
A ella la seguiren Jimena Alegre amb Quoll du Montjove, que
aconseguia així la medalla de plata, i Eugènia Borho amb Tovie
Star Troides, la medalla de bronze.
A més d’esta es van disputar les proves de Ponis A, Ponis B
i Ponis D. El Campionat Autonòmic de Salts d’Obstacles, que
s’havia de disputar en les mateixes dates i instal·lacions, es va
suspendre per falta d’esportistes inscrits.
Magnífic ambient durant els tres dies de disputa de les medalles de la disciplina de salt amb ponis en un any complicat per
competir.

PÒDIUM ESPORTS
1 - NOVEMBRE - 2020

MARCOS RUDA GUANYA LA HAWKERS EUROPEAN TALENT CUP EN EL
CIRCUIT RICARDO TORMO

Amb la participació d’una quarantena de corredors de deu països diferents es va disputar el 31 d’octubre i 1 de novembre, al
Circuit Ricardo Tormo l’última de les proves de la Hawkers European Talent Cup, en què corria l’esportista torrentí Marcos
Ruda (Team Honda Laglisse), que finalment va aconseguir la
victòria per davant de Davis Alonso (Openbank Aspar Team),
a 0.038, i Iván Ortolá (Openbank Aspar Team), a 0.105.

Finalitzat el campionat de la FIM CEV Repsol, la classificació
general va quedar de la següent manera: primer, David Alonso; subcampió, Zonta van den Goorberg; tercer, Alberto Ferrández; quart, Iván Ortolá; i 5é, Marcos Ruda.
Marcos Ruda, que va començar a córrer quan tenia 6 anys (i
va quedar campió de Catalunya i Balears), es va integrar en
l’equip Cuna de Campeones, i va treure consecutivament el
campionat d’Espanya de Minimoto (2013), subcampionat d’Espanya de Mini GP 110 cc (2013 i 2014), campió de Motodes i
Mediterráneo Moto4 i tercer d’Espanya CEV en Moto4 (2015),
5é d’Espanya en Moto4 i 3r en Motodes (2016), campió de CEV
Moto4, campió de Motodes i Mediterránero Moto4 (2017), i
campió d’Espanya CEV Premoto3, de Motodes i del Mediterráneo en Premoto3 (2018).
Ángel Ruda, pare i assistent del jove pilot, ha explicat en més
d’una ocasió la dificultat que hi ha en este esport, sobretot per
als joves, de trobar espònsor, necessari per a afrontar les despeses que comporta la participació en les competicions de cert
nivell. I recorda que les inversions de les empreses en esta activitat tenen alguns avantatges fiscals.

16 - NOVEMBRE - 2020

ARIADNA GIMÉNEZ (CGR HERCA), EN EL NACIONAL BASE INDDIVIDUAL
DE GIMNÀSTICA RÍTMICA
La gimnasta Ariadna Giménez, del club Herca, va participar
al Campionat d’Espanya Nacional Base Individual en les instal·lacions del Colonial Sports, a Alfafar, que va tindre lloc des
del dia 15 fins el 22 de novembre, amb un alt nombre de participants de tota Espanya.
La gimnasta va fer una bona actuació en un escenari atípic
sense públic. Ariadna va obtindre la classificació a la fase nacional amb la dècima plaça en la fase autonòmica celebrada a
Almussafes en març, abans de la pandemia. I des de juny va
tornar a preparar esta competició, un gran repte que va culminar amb la satisfacció del bon paper realitzat en ella.

22 - NOVEMBRE - 2020

TONY ARBOLINO ES PROCLAMA SUBCAMPIÓ DEL MÓN DE MOTO-3 AMB
EL SUPORT DE JOSEP MILLÁN

Després de 15 carreres, 7 d’elles a Espanya, i amb la concurrència de 34 corredors de 15 equips diferents, l’italià Tony Arbolino (Snipers Team) va aconseguir el cap de setmana del 21 i 22
de novembre, el Premi de Portimao (Portugal) i classificar-se

com a subcampió mundial 2020, amb 170 punts, després d’Albert Aenas (174 punts) i per davant del japonés Ai Ogura (170
punts).
Tony Arbolino compta amb un equip en què està el torrentí
Josep Martínez Millán com a responsable tècnic, que va ser el
promotor de la Formació Motociclista Torrent en l’IES La Marxadella.
La de 2019 fou la temporada de consolidació de Tony Arbolino,
ja en l’equip Snipers Team, amb el seu primer pòdium mundialista en quedar tercer en Argentina i quatre dates després
la seua primera victòria en el Gran Premi d’Italia, a Mugello.
Després, als Països Baixos, va acoseguir la seua segona victòria
de la temporada. A la República Txeca acabà tercer, a Àustria,
segon, i en el Premi Sant Marino, tercer.
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22 - NOVEMBRE - 2020

MARTA TOBAR (CGR ITVECA) EN EL CAMPIONAT NACIONAL BASE
INDIVIDUAL

Marta Tobar, del Club Itveca, va ser una de les representants
de la CV en el Campionat Nacional Base Individual, celebrat

del 15 al 22 de novembre al Centre Nacional Colonial Sport de
València a Alfafar (testimoni de les més de mil actuacions),
amb un bon rendiment en la modalitat de maces dins de la
categoria Juvenil.
Van competir en la categoria Juvenil 98 gimnastes i la medalla
d’or va ser per a María Chaves, del Club Rítmica Arganzuela,
seguida per María Senabre (CD Ontinyent) i Sonia Ortiz (CR
Séneca).
Les gimnastes representants de la Comunitat Valenciana van
aconseguir 16 medalles (dos ors, set plates i set bronzes) que
confirmaren el gran nivell que tenen les joves promeses de la
rítmica d’Alacant, Castelló i València.
En esta categoria Marta ja havia aconseguit en 2019 el tercer
lloc del Trofeu del Mediterrani de Quart amb el conjunt format
per ella mateixa i Amina Leal, Gemma Senchermés, Ana Mª
Gascón, Karol Zelencova i Estela Abad. I també la medalla d’or
del Trofeu del Meditearrani d’Alberic dues setmanes després
amb la mateixa formació.

28 - NOVEMBRE - 2020

SARA NÚÑEZ, CARLA GARCÍA I ANDREA CABALLER (CGR HERCA) EN EL
TROFEU FEDERACIÓ BÀSIC
Dissabte 28 de novembre, al Colonial Sports d’Alfafar, es va
celebrar la fase Provincial i Autonòmica del Trofeu Federació
Bàsic individual i per equips, amb la concurrència de 221 participants dels diferents clubs.
El club Herca va participar amb l’equip d’Alevines format per
Sara Núñez, amb cèrcol, i Carla García, amb pilota (esquerra i
dreta de la 1a foto, respectivament), i van obtindre la tercera
plaça a la fase Provincial amb brillants actuacions.
Per altra banda, Andrea Caballer (2a foto) va defendre el seu
exercici amb el cèrcol en categoria Cadet (En el Trofeu Federació Bàsic pel maig del 2019 a Ontinyent va treure la medalla de
plata en Cadets).

29 - NOVEMBRE - 2020

SHEILA GIMÉNEZ, M. DOLORES FERRANDIS I CRISTINA LOBO (CGR HERCA)
EN EL TROFEU DE FEDERACIÓ MITJÀ I AVANÇAT
A les mateixes instal·lacions (Colonial Sports d’Alfafar) en què
el dia anterior s’havia disputat el Trofeu Federació Bàsic de
Rítmica, es va celebrar el Trofeu Federació Mitjà i Avançat, en
què el club Herca va participar en les categories per equips i
individual.
En equips nivell mitjà categoria Infantil van competir Sheila
Giménez amb el cèrcol i M. Dolores Ferrandis amb la cinta (esquerra i dreta de la primera foto) i obtingueren la sisena plaça
autonòmica.
En el nivell avançat individual va destacar la classificació de
Cristina Lobo (segona foto), que va aconseguir la medalla de
bronze en la fase Provincial. A més a més, en la categoria Júnior, Beatriz Bonilla va realitzar una gran actuació amb les
maces.
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6 - DESEMBRE - 2020

CELIA RODRÍGUEZ, SUBCAMPIONA D’ESPANYA DE RÍTMICA PER EQUIPS

La torrentina Celia Rodríguez (a l’esquerra de la foto) es va proclamar subcampiona d’Espanya en la categoria Alevines per
equips de la Copa de la Reina de gimnàstica rítmica, amb la
companya Lucía Costa (a la dreta de la foto), a més d’obtindre

una altra plata a nivell individual en l’aparell de cèrcol.
Totes dues pertanyen al Club de Gimnàstica Rítmica L’Almara
(Burjassot) i ja en desembre de 2018 Celia s’havia proclamat
subcampiona d’Espanya però en la modalitat de conjunts, amb
la també torrentina Carmen Arenas.
La competició va tindre lloc de l’1 al 6 de desembre al Colonial
Sport, d’Alfafar, amb la concurrència de 984 esportistes de 43
equips de diferents llocs de l’Estat.
Amb els resultats d’enguany Celia completa un palmarés envejable, que ja compta a més dels dos subcampionats esmentats, amb un bronze autonòmic, un subcampionat provincial i
un cinqué lloc a nivell nacional.
Celia Rodríguez van iniciar la seua trajectòria en la rítmica en
el Club Àngels, de Torrent, quan encara pertanyia a les categories Baby i Minibenjamines i on va estar tres temporades, en
què van ser preparades per Jennifer Sorlí.

13 - DESEMBRE - 2020

JAUME BALLESTER GUANYA LA COPA D’ESPANYA ENDURO INFANTIL DE
MOTOCICLISME

El torrentí Jaume Ballester Fernández es va proclamar campió
d’Espanya d’Enduro en la categoria de 85 cc, després de participar en l’última prova de la Federació de Motociclisme, al circuit
de Xest el 13 de desembre.
El pilot de MotoDes Enduro Júnior Team es va imposar així en
una prova molt completa, amb trams de rambla, corbes planes

amb una mica d’herba i passos de pedra lents que requerien
d’una gran tècnica. Després d’este triomf, el jove motociclista
planeja fer el salt a la categoria de 125 cc, encara que per edat
fins i tot podria romandre un altre any en la seua categoria
actual.
Ballester va tindre de companys al pòdium a Manuel López i
Pol Guerrero, 2n i 3r respectivament. I en la categoria de major
cilindrada (125 cc), Alex Puey va guanyar la competició seguit
per Manuel Gómez i Alfredo Pellicer.
A més, als seus tretze anys d’edat, Jaume Ballester ja pot presumir de trajectòria, ja que també ha aconseguit el tercer lloc
en el campionat de la Comunitat Valenciana de Pequenduro i
el dècim en el campionat d’Espanya de la mateixa disciplina.
Així mateix, cal destacar que Jaume Ballester practica motocròs, modalitat en la qual va obtindre la medalla de plata en el
campionat de la Comunitat Valenciana.

15 - DESEMBRE - 2020

L’ÀRBITRA TANIA RODRÍGUEZ DEBUTA EN UN ENCONTRE DE LA LLIGA
SACRY ASOBAL D’HANDBOL

Les càmeres de GOL i LaLigaSportsTV van ser testimoni, el 15
de desembre, del debut de les àrbitres Tania Rodríguez Estévez
i Lorena García, una parella que va dirigir per primera vegada
l’encontre de màxima categoria de l’handbol espanyol entre el
Bada Huesca i el FC Barcelona Handbol, al Palau Blaugrana.
Lorena i Tania seguixen els passos de les seues antecessores,

Cristina Fernández Piñeiro, Ágatha Gracia i Nandi Espino,
però es desmarquen per ser la primera i històrica dupla de col·
legiades que arbitren en la Lliga Sacry ASOBAL.
Tania, que residix a Torrent des de fa més de set anys -ella és
gallega- porta 11 anys en l’arbitratge, 8 temporades en competicions nacionals (d’elles 3 en 1a nacional i 4 en divisió d’honor
plata a més de la 2020-2021) i per primera vegada, l’han iclosa
en la plantilla d’assimilades a ASOBAL.
Forma par de la European Handboll Federation (EHF) i ha arbitrat finals de campionats estatals, tornejos internacionals (ha
viatjat, per exemple, a Finlàndia o Praga) i Jocs Olímpics del
Mediterrani.
Tania era jugadora de molt joveneta però seguia al seua germà,
que era àrbitre, i un bon dia va provar esta faceta de l’handbol
i des d’eixe moment es va enganxar i hui sent l’activitat com
una apart fonamental de la seua vida.
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WWW.ABOGADASASOCIADAS.ES
AVDA AL VEDAT Nº24 PTA 5, 46900
TORRENT (VALENCIA)
TELEFONO: 961 56 44 47

ABOGADOS Y ASESORES
1ª VISITA GRATUITA
ESPECIALISTAS EN:
- SEPARACIONES Y DIVORCIOS
- RECLAMACIÓN DEUDAS
- ACCIDENTES DE TRÁFICO

- RECLAMACIÓN DESPIDOS
- RECLAMACIÓN HIPOTECAS

CC LAS AMÉRICAS. Planta alta. Torrent.
Tel: 963 282 848 Whatsapp: 601389642

info@mixconsulting.com
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Torrent (Valencia)

96 155 3131
www.deportivoherca.com
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entrenamiento
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“Placa al mérito deportivo de la Generalitat Valenciana”
“Insignia de Oro de la Ciudad de Torrent”
Gimnasio Herca
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