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PROTAGONISTES
DEL TORRENT
DE LES PERSONES

E

l treball que presentem recull totes les notícies
de l’any a Torrent referides a persones de la
ciutat i a entitats de diferent caràcter en què es
valoren molt positivament les trajectòries personals
i/o professionals de diferents àmbits. I això ho fan
institucions, organismes, empreses i associacions
que aporten la seua particular iniciativa en el coneixement dels protagonistes.
Estem davant d’un variat ventall 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.
Hi ha dos apartats en esta publicació: Premis i reconeixements, en el qual s’inclouen els referits a les
àrees cultural, social i econòmica, i Pòdium esports,
que conté totes les notícies de caràcter esportiu del
món de les competicions, en què equips o persones
individuals vinculades a Torrent han tret resultats
notables. S’ha d’advertir que en esta segona part solament es reprodueïxen notícies sobre competicions
i es mantenen en la primera aquells reconeixements
no derivats directament dels diferents campionats.
Un aspecte important que s’ha hagut d’abordar és el
dels criteris a seguir quant a la inclusió de les notícies, assumpte sobre el qual hi havia un plantejament
incial, que ha requerit actualitzacions conforme
s’avançava en el treball. La realitat dels esdeveniments aconsellava que així es fera ja que exisitia el
perill d’incloure tantes notícies que ens obstaculitza-

ra una discriminació correcta de la seua importància.
Totes les entrades de l’Anuari estan ordenades cronològicament i en la capçalera de cadascuna d’elles
figura la data o dates concretes, una fórmula que
permet visualitzar millor aquells actes especialment
arrelats a diferents moments del calendari. I en moltes d’elles, 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 quina és la finalitat d’esta publicació? Al que subscriu estes línies sempre li ha sorprés el detall amb
què diferents institucions (Ajuntament, Cadastre...)
elaboren i guarden la reproducció dels carrers, els
blocs de vivendes, les unifamiliars i les urbanitzacions... (inclús abans de l’aparició del Google Maps),
que donen una fotografia exacta dels components
físics de la població; i pel contrari, en allò que es refereix a la xarxa social (entitats culturals, veïnals i
esportives i persones que habiten en eixos mons) hi
ha informació incompleta, però sobretot, gens sistemàtica.
Esta publicació té l’objectiu d’aportar informació el
més completa i rigorosa possible sobre les activitats
de l’any de moltes persones (de 400 a 500, depenent
de si comptem solament les de les notícies més importants o també les indirectes que hi apareixen
esmentades) que formen part d’eixa xarxa social de
Torrent, perquè siga coneguda i valorada. I facilitar
la possibilitat de noves aportacions que puguen anar
completant el dibuix en detall del Torrent de les Persones.
Vicent Alabajos
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CARLOS DUEÑAS, PRESIDENT DEL COL·LEGI
D’ENGINYERS TÈCNICS D’OBRES PÚBLIQUES I
ENGINYERS CIVILS D’ESPANYA

El 12 de gener va prendre possessió del càrrec el nou president del Col·legi d’Enginyers
Tècnics d’Obres Públiques i Enginyers Civils
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Anteriorment havia estudiat Energies Renovables en la Universitat Santa Teresa de
Jesús, d’Àvila, i Enginyeria Civil i Enginyeria
Ambiental, a Múrcia
Va accedir al nou càrrec des del deganat de la
zona Castelló-València del CITOPIC.
A més a més, és gerent de l’empresa torrentina Cema Consulting Ingeniería y Construcción SL.

Ací ha arribat gràcies a un dur treball i amb
molt de sacrifici. Davall la tutela del seu pare
va començar amb la trompeta als sis anys.
Més tard entrà al Conservatori Professional
de Música de Torrent. En aquest centre estudià trompeta amb Miguel Cerezo i llenguatge
musical amb Javier Torres, professor que, en
paraules del propi Javier Sala, va influir molt
en la seua carrera musical.
Va estar huit anys al Conservatori de Torrent
i després, per diverses circumstàncies, va acabar els ensenyaments professionals a Carcaixent. Amb 18 anys va entrar al CSMA (Conservatori Superior de Música d’Aragó), amb
el professor Rubén Marqués, trompeta solista
de l’Orquestra de la Comunitat Valenciana.
Més endavant va haver de traslladar-se a
Berlín per motiu de la incompatibilitat dels

seus estudis amb l’activitat orquestral que venia desenvolupant a Alemanya.
Durant tots aquests anys ha rebut classes
de mestres com Reinhold Friedrich, Maurice André o Allen Vizzuti, entre d’altres. Ha
treballat amb directors com Plácido Domingo,
Zubin Metha o Valery Gergiev. Com a experiència orquestral cal dir que ha format part de
la JONDE (Jove Orquestra Nacional d’Espanya) i la EUYO (European Youth Orchestra).
Actualment compatibilitza els seus estudis
a la Hochschulefür Musik Hanns Eisler de
Berlín, on fa dos anys que rep classes, i a la
Staatskapelle, rebent-hi classes de solista amb
una beca econòmica. Cal afegir que tindrà
l’oportunitat de tocar amb l’Orquestra de la
Staatskapelle a alguns concerts.

PREMIS BOTAFOCS 2017: GRUP DE BALL DE TORRENT,
GRUP DE BALL L’U I DOS, DAVID MORENO I MIGUEL
ARRAIZ, I HOGAR SAN MARTÍN DE PORRES

Els premis Botafocs, que va crear la Falla Cronista a fi de reconéixer el treball d’entitats i
persones que per la seua trajectòria personal
o professional tingueren especial implicació
i compromís amb la nostra cultura, tradicions i necessitats socials, valors que sempre
va defendre Vicent Beguer Esteve -d’ell és el
pseudònim que dona nom a la convocatòria-,
es van lliurar en el casal de la falla el 20 de
gener.
El jurat va estar format per: Rosa Jordán, en
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toral d’Enginyeria Civil sobre el tema “Análisis de la influencia del cambio climático en la
erosividad de la lluvia en climas semiáridos”
en la Universitat Catòlica San Antonio de
Múrcia.

EL TROMPETISTA JAVIER SALA PLA, ACADEMISTA
DE LA STAATSKAPELLE DE BERLÍN

El jove trompetista Javier Sala, alumne del
Conservatori i fill de Rosa Pla, professora de
violí, tocarà a partir d’ara davall la batuta de
grans mestres, entre d’altres de Daniel Barenboim, director titular de l’Orquestra de la
Staatskapelle de Berlín.

20 | GENER | 2017

d’Espanya (CITOPIC), Carlos Dueñas, un torrentí d’adopció que resideix i treballa ací i ha
fundat la seua família amb una torrentina.
La nova junta de govern de CITOPIC, que va
ser escollida en les eleccions de desembre,
està formada pel president, Carlos Dueñas
Abellán; la vicepresidenta 1a, M. Jesús Bravo Gómez; el vicepresident 2n, Joan Sánchez
Romaní; el vicepresident 3r, Fulgencio Juan
Martel Hernández; la secretària general, María Montserrat Moyano Rojas; i la tresorera
general, Gemma Cucurela Vilá.
Carlos Dueñas és enginyer d’obres públiques
per la Universitat Politècnica de València
(1996-2002). Actualment prepara la tesi doc-

representació de la Falla de la Plaça, Premi
Botafocs 2016 Entitats, Eugenio Simó, Premi
Botafocs 2016 Individual, i Alfred Domínguez, Premi Botafocs 2016 Extraordinari,
amb María Andreu com a secretària de la comissió fallera organitzadora.
El jurat va decidir atorgar els següents Premis
Botafocs 2017:
Premi Botafocs entitats o associacions, ex-aequo a Grup de Ball de Torrent i Grup de Ball
l’U i Dos de Torrent, pel seu ferm compromís

pel nostre folklore i música tradicional.
Premi Botafocs Individual Pink Intruder (David Moreno i Miguel Arraiz), per portar les
falles a un dels més importants festivals d’art
del món, i fer partíceps de l’aventura a diferents col·lectius entre els que es trobaven les
falles de Torrent.
Premi Botafocs Extraordinari: Hogares de
San Martín de Porres, pel seu compromís social amb els més necessitats.
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EL MUSEU DE L’HORTA SUD S’INCLOU
EN LA XARXA EU-LAC MUSEUMS

El Museu Comarcal de l’Horta Sud Josep Ferrís March i el Museu del Palmito d’Aldaia es
van integrar en la xarxa del projecte EU-LAC
Museums (Museus comunitaris) juntament
amb altres 34 museus d’Europa i Amèrica
Llatina, en el mes de gener.
“Museu comunitari” descriu un tipus particular d’espai museístic que engloba certs valors
en comú de la identitat local i, a més, inclou la
participació de la comunitat local en la concepció i disseny dels fons del museu, siga de
gestió privada o pública. El projecte interna-
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cional EU-LAC Museums, promogut per la
Unió Europea, pretén posar en valor i visibilitzar experiències de museus comunitaris
singulars a Europa, Amèrica Llatina i països
del Carib. Es tracta de museus que realcen
valors identitaris originals on els propis veïns del municipi col·laboren o fan aportacions
que s’acaben integrant en les activitats del
museu local.
L’EU-LAC Museum la formen un total de 36
museus i paisatges culturals d’Espanya, Portugal, França, Regne Unit, Jamaica, Xile, Perú
i Costa Rica. L’objectiu d’EU-LAC Museums és
fomentar les relacions entre aquests països
en l’àmbit de la museologia comunitària. Per
a abordar aquest desafiament, EU-LAC Museums reuneix un equip de professors i professionals de museus nomenats per les Aliances Regionals d’Europa i Amèrica Llatina i
el Carib del Consell Internacional de Museus
(ICOM). Les entitats que coordinen aquest
projecte són les universitats de St. Andrews

Tot açò es mostra en el portal web http://eulacmuseums.net/, on es poden realitzar visites virtuals a 36 dels museus, entre ells els de
Torrent i Aldaia. El MUPA i el Museu Comarcal de l’Horta Sud figuren en l’apartat: Virtual
Museum Galleries and Resources (http://eulac.org/galleries/).

BENJAMÍN FALCES, PREMI EXTRAORDINARI
DE SAXÒFON GRAU SUPERIOR
El 14 de febrer Benjamín Falces Vaquero va
guanyar el premi extraordinari dels ensenyaments superiors de música en el Conservatori
Superior de Música Joaquín Rodrigo de València. Amb la interpretació de dues obres de
gran complexitat del repertori per a saxòfon,
tals com “Preludi, cadència i final” d’Alfred
Desenclos (obra obligada) i “Shams Concert”
de Jean Denis Michat (obra lliure). Benjamín
va demostrar la seua capacitat interpretativa,
i es va fer mereixedor del reconeixement esmentat.
El tribunal, format per José Plaza, J. Luis Garrido i Fernando Romaguera, no va dubtar a
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d’Escòcia, Les Índies Ocidentales de Jamaica,
Pontifícia Catòlica de Perú, Austral de Xile i la
Universitat de València, a més del Museu Nacional d’Arqueologia de Portugal i el Consell
Internacional de Museus de França.
El coordinador del projecte a Espanya és Jorge Hermosilla, catedràtic d’Anàlisi Geogràfica
Regional i vicerector de Participació i Projecció Territorial de la Universitat de València,
qui ha integrat en EU-LAC Museums als d’Aldaia i Torrent.

atorgar-li el premi per unanimitat. Stefanos
Spanopoulos va actuar com a pianista acompanyant.
Benjamín Falces, músic de Torrent i alumne
del CPMT, va estudiar saxòfon amb el professor José Luis Peris. La seua carrera musical fins avui està jalonada d’èxits, com ara el
premi extraordinari dels Ensenyaments Professionals de Música i el Premi d’Interpretació
Vicente Galbis en l’edició de 2011.
Actualment cursa estudis de màster amb Raaf
Hekkema a l’Haia (Holanda).

AFIC TORRENT, PRIMERA AGÈNCIA DE
LA XARXA PER SEGON ANY CONSECUTIU
L’Agència per al Foment de la Innovació Comercial (AFIC) de Torrent
s’ha situat per segon any consecutiu
en el primer lloc del rànquing d’activitat de la Xarxa d’Agències per al
Foment de la Innovació Comercial de
la Comunitat Valenciana d’entre les
més de 100 agències que la integren.
Des que l’empresa municipal IDEA’T
va assumir la gestió d’esta agència,
s’ha aconseguit incrementar el nombre d’actuacions i atencions que es
duen a terme cada any dirigides al
foment i a la promoció del comerç
local de Torrent.
Actuacions com l’assessorament especialitzat a professionals del sector
comercial i a persones emprenedores, complementades amb xerrades
formatives i informatives tant per
a professionals del sector comercial

com a nous emprenedors, han permés a la localitat situar-se en la primera posició. S’estan duent a terme
accions impulsores del sector comercial que potencien la competitivitat,
entre les quals destaca la labor de
dinamització, promoció, animació i
proximitat del comerç local, representades en actuacions que han tingut molt d’èxit com Nit Oberta, Black
Friday, Enamora’t del comerç de Torrent i Nadal, entre d’altres.
Un altre dels punts forts és el portal web dels comerciants de Torrent
(www.portaldelcomerciante.com/
torrent), que ja supera les 5.000 visites mensuals, cosa que implica que
són molts els usuaris que s’interessen
per les activitats que des de l’agència
es duen a terme.
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HOMENATGE AL DIRECTOR DE L’ORFEÓ POLIFÒNIC
DE TORRENT SALVADOR DOMÉNECH
Dissabte 25 de febrer es va retre un emotiu
homenatge de l’Orfeó Polifònic Torrent del
Cercle Catòlic al seu director, Salvador Doménech.

Amb Salvador Doménech l’Orfeó va estrenar i
va incorporar al seu repertori obres com l’oratori “El triunfo de la esperanza” o el “Magnificat” en honor a la Mare de Déu del Pòpul de
Torrent.

Va realitzar estudis en el seminari de Moncada, on va exercir el càrrec de professor adjunt
de música i gregorià. Amplià estudis en l’Escola Superior de Música Sacra de Madrid- Salamanca. Va dirigir durant alguns anys la Schola Cantorum del Seminari. Fou fundador del
Cor Sant Joan de Ribera, d’Alfara del Patriarca. Completá els seus estudis de perfeccionament musical en el Conservatori de València.
Ja com a professor de música en les Escoles
Pies de València, fundà la Coral Polifònica
Familiar Calasanz, formada per pares d’alumnes, en l’actualitat Coral Polifònica Calasanz,
amb la qual ha realitzat nombrosos concerts
tant en la Comunitat Valenciana com fora
d’Espanya: Roma, Munic, etc.

Amb aquest sopar d’homenatge es va tancar
la seua trajectòria professional al capdavant
de l’Orfeó Polifònic del Cercle Catòlic.
Salvador Doménech va nàixer a Massarrojos i
en el seu cor parroquial va inciar la seu trajectòria en la música. Després va estar al Cor del
Col·legi del Patriarca, de València.

Com a compositor té publicades “El triunfo
de la esperanza”, oratori per a cor, solistes i
orquestra. Així mateix va composar “In memoriam” per a cor, solistes i orquestra; una
misa “De la Presentación” i un “Magníficat” en
honor a la Mare de Déu del Pòpul de Torrent
i altres.

L’experiència i l’esforç d’este director durant aquests anys ha sigut recompensat amb
aquest agraïment per part de tots els seus
components, els qui han aprés i evolucionat
davall la seua direcció.
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AFRICA SÁNCHEZ, PREMI HEROIS FALLERS 2017
F. MESTRE GOZALBO-COMTE ALTEA
La falla Mestre Gozalbo-Comte Altea va fer
el lliurament dels guardons que premien tots
els Herois Fallers, el 3 de març. Històries de
passió per les falles, de dur treball o de superació personal, com és el cas de la torrentina
Àfrica Sánchez, qui ha estat lluitant contra
una malaltia, van ser reconegudes en aquest
emotiu acte.

Conjuntament amb Àfrica també van ser premiats Tere Rey, de la Pirotècnia Valenciana;
Patricia Guillem, secretària de la Federació de
Falles de 1A i Salva Castelló, president de la
Falla Tres Camins-Pinedo. El premi d’Heroi
Extraordinari l’han atorgat a Miguel Pons,
vicepresident de la comissió Mastre Gozalbo-Comte Altea.

Àfrica ha format part des de fa molts anys de
la festa fallera torrentina pertanyent a la falla
Sant Roc, a més de ser component de la Cort
d’Honor el passat exercici faller. Malgrat la
seua malaltia, Àfrica no ha perdut mai les ganes de seguir endavant i, sobretot, de gaudir
la seua festa favorita. És per açò, per la seua
lluita i constància, que l’esmentada comissió
fallera de València ha decídit atorgar-li un
dels premis d’Herois Fallers 2017.

Posteriorment África Sánchez Salas va tindre
la iniciativa d’encetar una campanya de suport a la investigació del càncer amb el nom
“África es rosa”, i en el mes d’abril va donar
1.700 euros -aconseguits en eixa campanya- a
la delegació local de Torrent de l’AECC.
La torrentina és voluntària de la Fundació
NED (Neurocirugia, Ensenyament i Desenvolupament), i ha viatjat en diverses ocasions al
continent africà, per a desenvolupar tasques
solidàries.

GUILLE ANDREU ROBLES, GUANYADOR DEL CONCURS
TOP TRAINER (REVISTA MEN’S HEALTH)
El torrentí Guille Andreu es va proclamar, el
6 de març, campió del concurs Top Trainer,
organitzat per la revista Mens’s Health, com a
expert en nutrició, esport i salut (estudis en la
Universitat de València), que comporta guanyar un lloc de treball en la mateixa revista.
Després de competir amb altres 50 candidats
va aconseguir quedar entre els tres finalistes,
que podien ser votats per Internet, i quedà en
primer lloc.

press Rodale, que tenen els drets de la producció de vídeo; la fotografia i realització van a
càrrec de Manolo Vázquez i la música de Bensound.com; cal reconéixer el treball de persones com Anabel Fernández, Fito Florensa,
Jordi Martínez i Carmen Rodríguez.

Per a treure el primer lloc ha comptat amb
l’ajuda de la revista Men’s Health i de Motor-

http://www.menshealth.es/top-trainer/articulo/cambiar-de-habitos

En el següent enllaç es pot veure part del treball que ja desenvolupa el torrentí en el camp
dels hàbits nutricionals i de salut:
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GLORIA TORRES, PREMI DONA ATENEA 2017
En un acte emmarcat dins de la celebració de
la XXXI Setmana de la Dona de Torrent, es
lliurà, com cada any, el Premi Dona Atenea,
que enguany i han sigut atorgat a la jove Gloria Torres González, que va formar part del
projecte europeu For Roma, With Roma, i és la
representant gitana de la nostra ciutat en esta
iniciativa sociocultural.
Dins d’este projecte es féu el taller “Desmuntant estereotips de l’ètnia gitana” amb el grup
de dones gitanes que van participar en tallers
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https://www.youtube.com/watch?v=949JZjCRL3Y

JOSÉ RIBERA TORDERA REP UN RECONEIXEMENT PEL
SEU TREBALL COM A DIRECTOR DE L’ORQUESTRA DE
SAN FERNANDO
El músic torrentí José Ribera Tordera va ser
distingit, el 25 de març, amb una placa commemorativa pel bon treball de director de
l’Orquestra de San Fernando (Cadis).
Van ser els mestres de cerimònia Fran
Hernández Foncubierta, antic professor de
l’Escola de la banda, company i amic, i Aurora
Hernández Foncubierta, directora de l’Escola,
qui van fer la introducció a l’entrega del reconeixement.
Posteriorment (9 d’abril) l’Associació de Joves
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d’empoderament femení. Arran d’este taller,
es va gravar un documental sobre la vida real
de Gloria, on es mostra el model positiu de
dona gitana que trenca els estereotips socials
i que es va projectar el dia 8 de març en l’acte
del lliurament del premi.

Carregadors Cofrades de San Fernando va fer
també un reconeixement als socis que han
complit 25 anys en l’entitat, José Ribera entre
ells, que, segons contava, no ha pogut estar
davall de les carrosses de Setmana Santa -el
que haguera volgut- perquè havia d’ocupar-se
de la direcció de la banda de música, encara
que considera que a través de la música, i de la
composició més concretament, no ha estat al
marge dels sentiments que viu el carregador.

MESTRES DE TORRENT SÓN DISTINGITS PEL GUAIX
COORDINADORA PEL VALENCIÀ DE L’HORTA SUD
El Guaix -Coordinadora pel Valencià de l’Horta Sud- i l’Escola Valenciana van organitzar
el tradicional sopar de primavera per homenatjar les persones de l’àmbit educatiu i les
entitats que treballen pel manteniment de la
cultura valenciana.
Les persones vinculades a Torrent que han rebut un d’estos reconeixements són: Pura Ferrer, treballadora de l’ensenyament a Torrent i
al Jaume I de Catarroja; Paco Juan, iniciador
de la primera línia en valencià de Torrent al
Lope de Vega; Teresa Pérez i Vicent Alabajos,
mestres del Sant Pasqual de Torrent; i Vicent
Esteve, treballador de l’ensenyament a Torrent.
També va rebre un record especial el músic
Vicent Pastor amb un guardó que va recollir
la seua vídua, Àngels Monferrer.
Altres persones reconegudes per la seua tasca en el món de l’educació i la cultura van
ser: Feli Burdeos, mestra i directora del Joan
XXIII de Catarroja; Anna García, mestra de
La Gavina de Picanya; Fina Masgrau, mestra
i fundadora de la Gavina i autora de La rateta
Marieta; Reme Martín, mestra de valencià al
Jaume I de Catarroja; Xelo Rodríguez, mestra
del Joan Esteve d’Albal i Lluís Vives de Paiporta; Miguel Martín, mestre director del Jaume I
de Catarroja. A més, també es va reconéixer la

tasca pel valencià de l’albalenc Joan Puchalt.
Amb gran emotivitat, l’organització va reconéixer també la labor del director del Jaume I,
de Catarroja i president d’Escola Valenciana,
Vicent Moreno.
Enguany el Guaix d’Honor ha sigut per al
Grup de Danses i Rondalla Repicó de Manises,
per la seua tasca i per haver contribuït a recuperar i donar a conéixer el nostre patrimoni
musical, per la voluntat de fer cultura, per la
constància i l’estima que crea orgull en el sentiment de poble.
El col·legi públic Colón de Benetússer i el CP
Baladre de Picanya van recollir el reconeixement a la trajectòria dels vint-i-cinc anys
d’ensenyament en valencià. una representació de l’alumnat i professorat que van iniciar
la primera línia de valencià a Manises ara fa
trenta anys va rebre una il·lustració en record
del Guaix dibuixada per la dissenyadora Sandra Moreno, inclosa en el projecte “Somos Súper” de la Fundació Horta Sud.
Finalment, i després de l’actuació musical
de Folksona, el president del Guaix, Vicent
Font, va presentar el llibre L’home de la guitarra d’Enric Lluch, il·lustrat per Anna Roig i
editat per Edicions del Bullent, dedicat a Paco
Muñoz arran de l’homenatge que el Guaix li
va fer al cantant.
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ESTUDIANTS TORRENTINS DEL CENTRE
MADRE SACRAMENTO, GUANYADORS DEL
“EUROPEAN COMMUNICATING PROJECT”

Alumnat de cicles formatius de l’ISEP Fasta-Madre Sacramento van guanyar el concurs de creació de logotip per al programa
europeu Erasmus +, on competien amb francesos, suecs, italians i alemanys, amb el disseny d’un projecte tecnològic en col·laboració
amb els esmentats països participants. El logo
per al projecte va ser triat per tots els països
després després d’un concurs que va guanyar
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Els guardons van ser lliurats en tres dates diferents, el 5 i 27 d’abril i el 3 de maig, i estan
dotats amb 1.500 euros per al reconeixement
del bon treball estudiantil en acabar 2n de
Batxillerat.

nota mitjana de 9.84.
Celia Doménech obtingué Matrícula d’Honor
en Batxillerat, amb una nota mitjana de 10,
i actualment estudia la doble titulació ADEDret en la Universitat de València.

Empar Pinedo cursa Enginyeria en Tecnologies Industrials en la Universitat Politècnica
de Valencia i va obtindre el curs anterior una

Pablo Casabán va aconseguir una nota mitjana de 9.84 i cursa Grau d’Enginyeria d’Organització Industrial en la Universitat Politècni-

LA FALLA SANTS PATRONS, GUANYADORA
DELS PREMIS VIOLETA 2017
La falla Sants Patrons va ser la guanyadora de
la primera edició dels Premis Violeta, que lluiten per la dignificació de la dona i la utilització
d’un llenguatge no sexista en els monuments
fallers. El segon premi va ser per a l’Associació
Cultural Falla Camí Reial, i el tercer, per a l’AC
Falla Ramón y Cajal.

de Torrent, es va crear per primera vegada en
este exercici faller els Premis Violeta a favor
de la igualtat. Estos premis s’atorgaren a les
comissions que no feren un ús sexista de la
llengua i dignificaren el paper de la dona en
els seus monuments, de manera que afavoriren la igualtat entre homes i dones.

Coincidint amb una assemblea de presidents
de les 29 falles es van lliurar els obsequis d’estos premis el 20 d’abril.

Les huit comissions participants foren: Sants
Patrons i adjacents, Camí Reial, Ramón y Cajal
(monument major i infantil), Sant Valerià i adjacents, Escultor Vicent Pallardó, Reina Sofia
– Plaça Pedro Iturralde i voltants, Carrer Benemèrita Guàrdia Civil i Àngel de l’Alcàsser.

Des de la Delegació de Polítiques d’Igualtat,
i en col·laboració amb la Junta Local Fallera
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ció que consideren més útil per als joves, els
preus, incloure consells, suggeriments i dissenyar l’aplicació informàtica que faria possible
que l’experiència de viatjar sent estudiant de
cicles formatius o universitari fóra més plaent i segura. Tot el projecte es desenvolupa en
anglés en col·laboració amb centres d’Alemanya, França, Itàlia i Suècia.

EMPAR PINEDO, CELIA DOMÉNECH I PABLO CASABÁN,
PREMIS MILLOR EXPEDIENT ACADÈMIC CAIXA RURAL
DE TORRENT

La Caixa Rural de Torrent otorga anualment
els Premis al Rendiment Acadèmic. En l’edició corresponent al curs 2015-2016 aquest
reconeixement educatiu van ser Empar Pinedo Puig (Col. Montesión), Celia Doménech
Domingo (Col. Sagrado Corazón Hermanos
Maristas de València) i per a Pablo Casabán
(Col. El Vedat).
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l’alumnat del centre torrentí. Els joves seleccionats desenvolupen el projecte desplaçant-se
a altres països i fent una immersió pràctica en
les noves tecnologies, així com en anglés. El
projecte consisteix a crear una guia virtual de
viatges per a estudiants Erasmus on troben
facilitats sobre la cerca d’allotjament, restaurants, llocs recomanats, transport, etc. Per a
açò, els alumnes han de recopilar la informa-
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PABLO CANTERO, MARÍA ORTIZ I EUGENIO TEODORO
PUIG, EN EL PROJECTE FER 2017

La Fundació Trinidad Alfonso va presentar a
València la cinquena edició del Projecte FER
(Foment d’Esportistes amb Reptes), una iniciativa destinada a donar suport, impulsar i
promocionar els esportistes de la Comunitat
Valenciana, amb una inversió de 860.000 eu-
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http://www.proyectofer.es/deportistas/pablo-cantero-lopez/
http://www.proyectofer.es/deportistas/maria-ortiz-medina/
http://www.proyectofer.es/deportistas/eugenio-teodoro-puig/

VICENTE LAENCINA I CASA CUNA ISABEL,
PREMIS CIUTADÀ 2017

La Federació d’Associacions Ciutadanes de
Torrent (FAC) ha donat a conéixer els premis
Ciutadans 2017 tant en l’àmbit local com en
el nacional.
En aquesta ocasió el guardó d’àmbit local ha
sigut per a Vicente Laencina Ramírez, i a nivell nacional, la l’associació que va rebre el
reconeixement de la federació fou Casa Cuna
Isabel, de València.
El lliurament dels premis va ser dissabte 29
d’abril, en la sala d’actes de l’Ajuntament de
Torrent, en què el Grup de Percussió de la
Unió Musical de Torrent va oferir una actuació.
Vicente Laencina Ramírez va rebre la distin-
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ros per a un total de 121 esportistes, entre ells
els torrentins Pablo Cantero López (atletisme
paralímpic), en la categoria promeses; i María
Ortiz Medina (judo) i Eugenio Teodoro Puig
(atletisme), en categoría viver.

ció per la seua labor desinteressada dins del
món associatiu. Vicente Laencina, veí de la
nostra ciutat, ha col·laborat activament amb
diferents associacions ciutadanes, com ara l’A
VV Nicolás Andreu i la FAC (Federació d’Associacions Ciutadanes), de la qual ha sigut
president, a més de col·laborar amb altres activitats socials i esportives. Vicente Laencina,
fins a la seua dura malaltia, ho ha sigut tot en
el món de les carreres populars en la ciutat de
Torrent. Sempre ha rebut el suport del CAT,
que ha organitzat anualment el Gran Fons,
la Mitja Marató, la Sant Silvestre, Carrera
contra la Droga, Carrera CRT i altres que en
aquests últims 20 anys han omplit d’atletisme
popular els carrers i voltants de Torrent.

Casa Cuna Santa Isabel de València fou la
guardonada amb el Premi Ciutadà en la categoria nacional. Este centre de caràcter benèfic opera en la ciutat de València des de l’any
1935 gràcies al treball que fan les Religioses
Serves de la Passió. Acull una residència per
a mares i xiquets menors de dos anys amb dificultats econòmiques i que no tenen suport
social. Actualment atenen 22 mares i els seus
fills, a més d’un centre de dia per a adolescents embarassades i d’una nidoteca que ajuda
a compaginar l’educació dels xiquets amb la
formació sociolaboral de les mares.

PAU FERNÁNDEZ, GUANYADOR DEL VI PREMI
NACIONAL DE PIANO AMPARO FANDOS
Els guardonats en el VI Premi Nacional de Piano Amparo Fandos, celebrat els dies 27, 28 i
29 d’abril a la nostra ciutat, van ser:

Conservatori Professional de Música en un
acte on es va decidir el nom del guanyador i es
va fer el lliurament dels premis.

Primer premi: Pau Fernández Benlloch.
Segon premi: Mar Valor Navarro Verdú.
Tercer premi: Francisco José García.

El Conservatori Professional de Música de
Torrent va acollir la VI edició del Concurs Nacional de Piano Amparo Fandos, un certamen
biennal, organitzat per l’Ajuntament de Torrent en col·laboració amb el Conservatori Professional de Música, que va reunir virtuosos
pianistes nacionals i internacionals residents
a Espanya.

A més del reconeixement, els guardonats van
obtindre una dotació de 2.500, 1.300 i 700 euros respectivament.
Els tres finalistes oferiren un concert en el

11

PREMIS I RECONEIXEMENTS
30 | ABRIL | 2017

PASQUAL MORENO TORREGROSA, GUARDONAT AMB
UN DELS PREMIS MAULETS 2017

En el transcurs del III Aplec dels Maulets i
Mauletes de l’Horta es va atorgar un dels
guardons al torrentí Pasqual Moreno Torregrosa, a proposta de la Comissió 9 d’Octubre
de Torrent.
El torrentí Pasqual Moreno Torregrosa va
escriure fa un parell d’anys un llibre on s’ocupa del relat del període comprés entre 1971 i
1978, i posa l’èmfasi en aquells anys decisius
de 1973 a 1976 en què l’autor contempla des
de França els estertors del franquisme, als
quals contribueix en la mesura que pot en
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la seua condició d’exiliat i dirigent del FRAP
(Front Revolucionari, Antifascista i Patriòtic).
Parlava sobretot de les aventures, iniciatives,
supervivència material i mobilitzacions dels
demòcrates de diferent encuny asilats forçosos en el país veí, però amb tots els sentits
pendents del seu.
Pasqual Moreno és doctor Enginyer Agrònom i doctor en Ciències Econòmiques. Ha
treballat en diversos sectors, i en l’última
etapa com a professor universitari i consultor
internacional en temes agraris.

Enguany el reconeixement ha recaigut en
Carmen, una dona de 93 anys que prové d’una
família de cinc germanes que ha dedicat tota
la seua vida al treball. A més, participa en tots

els tallers dels centres de majors, en l’aula permanent i ha fet diversos escrits sobre el món.
En l’homenatge, que formava part del programa d’actes de la XXXII Setmana de les Persones Majors de Torrent, es va comptar amb
l’actuació musical al piano de Zaida Isabel
Martínez i del grup Maisha, que va amenitzar
als presents amb música i ball.

JOSÉ MORALES ROSELLÓ OBTÉ LA
BECA ITN-MARIE SKLODOWSKA-CURIE,
HORIZON 2020 EUROPEAN UNION

El doctor José Morales Roselló, metge del
Servei d’Obstetrícia de l’Hospital Universitari
i Politècnic La Fe i professor associat del Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia de la Facultat de Medicina de València,
ha obtingut la prestigiosa beca ITN-Marie
Sklodowska-Curie pertanyent al projecte
Horizon 2020 de la Comissió Europea. La
beca, de 3 anys de durada, compta amb un
important finançament mensual tant per a
l’investigador i l’institut de recerca, com per
al fellow pre-doctoral que serà contractat en
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També van rebre un reconeixement Josep el
Mestre (a proposta de Paiporta), Albert Dasí
(pel Col·lectiu de Picanya) i Enric Tàrrega (per
Xirivella).

CARMEN ZAFÓN GIMENO,
NOMENADA PERSONA MAJOR DE 2017
La Casa de la Cultura de Torrent va acollir, dimarts 2 de maig, l’acte d’homenatge a Carmen
Zafón Gimeno com a Persona Major de l’any
2017 de Torrent.
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Ha estat coordinador de la Càtedra Tierra
Ciudadana-FPH de la Universitat Politècnica
de València i membre del Comité promotor
de la Universitat Internacional Tierra Ciudadana (UITC).

aquest temps pel Servei per a realitzar un
projecte de recerca dirigit pel doctor Morales.
El projecte becat denominat iPlacenta, que
serà coordinat des de la Universitat d’Aston
a Birmingham, Anglaterra, englobarà una
vintena d’investigadors de diversos països
de la Unió Europea i Gran Bretanya. Dins del
projecte becat l’Hospital La Fe durà a terme
recerques dirigides a la detecció del dany
cerebral fetal intraúter ocasionat per la restricció de creixement, relacionant diversos
marcadors moleculars, com els micro-RNA,
amb l’hemodinàmica Doppler fetal i el desenvolupament neurocognitiu postnatal.
Nascut el 23 de gener de 1967 a la nostra població, va cursar els estudis de Batxillerat i
COU en el Col·legi El Vedat de Torrent i accedint a la Universitat de València amb matrícula d’honor. Va estudiar Medicina i Cirurgia
en la Facultat de Medicina de València i en la
School of Medicine de la Universitat de Bristol (Anglaterra) amb beca Erasmus de la UE.
Va obtenir amb posterioritat l’especialitat d’Obstetrícia i Ginecologia via MIR en
l’Hospital General Universitari de València.
Durant la residència, va dur a terme un fe-

llowship de 6 mesos de medicina en el John
Radcliffe Hospital d’Oxford, Anglaterra, Ultrasound and Prenatal Diagnosi Department.
És doctor cum-laude amb premi extraordinari de doctorat per la Universitat de València i
premi del Col·legi de Metges de València a la
millor tesi doctoral. Té dos màsters en la seua
especialitat per la Universitat de València, i
és obstetra-ginecòleg del Servei Valencià de
Salut per concurs-oposició, obtinguts en dues
ocasions.
Ha treballat més de 20 anys en la sanitat pública i privada i ha realitzat estades formatives en el Guy’s Hospital, Fetal Cardiology
Unit i en el St George’s Hospital, Fetal Medicine Unit de Londres.
Ha publicat més de 60 treballs internacionals
en revistes, indexats en la base bibliogràfica
científica Pub-Med, sobretot en relació amb
la ultrasonografía Doppler i la medicina fetal.
És ecografista expert i docent acreditat per
la Secció d’Ecografia de la Societat Espanyola
de Ginecologia i Obstetrícia i també revisor
científic de nombroses publicacions internacionals.

PREMIS I RECONEIXEMENTS
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GERARDO SÁNCHEZ ÉS NOMENAT
FILL ADOPTIU DE TORRENT

En el plenari de l’Ajuntament del 4 de maig
es va aprovar per unanimitat nomenar
Fill Adoptiu de Torrent el Pare Gerardo
Sánchez, de l’ordre dels Dominics. Una iniciativa de l’equip de Govern que va tenir el suport de tots els partits polítics i que reconeix
la seua trajectòria com a frare de l’Ordre de
Predicadors i impulsor de les Llars San Mar-
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tín de Porres i Santa Rosa de Lima durant més
de 50 anys.
“El Pare Gerardo” ha dedicat la seua vida a
treballar incansablement per les persones,
s’ha implicat sempre en diferents projectes i
ha motivat la societat a col·laborar en iniciatives solidàries i, així, contribuint a la bona
imatge i el bon nom de Torrent, on ha ajudat a
centenars de persones a la seua reinserció en
la societat a través de la fundació civil que va
rebre el Premi Carta de Poblament l’any 2013.
La seua relació amb la ciutat de Torrent comença just fa 30 anys en el Convent del Vedat i en el barri de Sant Gregori, on col·labora
des d’aleshores cada diumenge oferint missa
en la capella. A més, va ser l’impulsor de la
falla del barri, a través de la qual va aconseguir que els veïns i veïnes de la zona crearen
un nou espai amb un alt sentiment d’unió i
participació i deixara de ser, gràcies a ell, un
barri apartat per a integrant-se activament
en la vida de la ciutat.
La societat torrentina i el conjunt de la comunitat religiosa de la localitat reconeixen
el Pare Gerardo com un gran predicador, un
reconegut acadèmic en l’àmbit teològic i en la

formació dels religiosos, un dinamitzador social que ha portat nombrosos grups de joves,
matrimonis, voluntariat, un pilar fonamental
per a l’Ordre dels Dominics i una persona humil. Una persona compromesa amb la gent
més necessitada i en qui la solidaritat ha destacat al llarg de la seua carrera professional
i social.
Gerardo Sánchez Mielgo va nàixer el 6 de
maig de 1937 en Sant Feliz de Órbigo, un poble de l’erm lleonés. Pertany a una família
humil i creient, treballadora en el camp. Als
onze anys va ingressar en el seminari on va
estudiar Llatí i Humanitats més tard cursà els
estudis de Filosofia i fou ordenat com a sacerdot en 1961. Va continuar els seus estudis de
teologia a Roma, on s’especialitzà en Ciències Bíbliques i obtingué el títol de Batxiller en
Sagrada Escriptura. Seguidament va estar dos
anys a Jerusalem on es va llicenciar en Sagrada Escriptura. De retorn a Roma, va obtenir
el títol de doctor en Teologia i va ser destinat
al convent de l’Ordre Dominicana en el Vedat de Torrent, moment en el qual comença la
seua història en la nostra ciutat.

PAULA DESCALZO GRAU, PRIMER PREMI
EN EL VII CONCURS DE TUBA DE LA VILA JOIOSA
La torrentina Paula Descalzo Grau,
bombardí de la Banda Simfònica Unió
Musical Torrent, va aconseguir el primer premi de la Secció F del VII Concurs
de Tuba Ciutat de Vila Joiosa, celebrat
els dies 12 i 13 de maig.
Este concurs, que compta amb una gran
participació (154 intèrprets en esta edició)
i està organitzat per l’Agrupación Musical
Mediterráneo, reuneix joves de tot l’Estat, que queden agrupats en diferents
seccions segons el nivell d’estudis que
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tenen en tuba i tuba tenor (Elementals,
Professionals, Superiors) i curs concret.
La
nostra
paisana
Paula
Descalzo competia en la Secció F,
corresponent
al
Segon
Curs
d’Ensenyaments Professionals.
El guardó més important va ser per a
David Soriano Sánchez, qui va fer un
xicotet recital i demostrà les seues excel·
lents qualitats instrumentals en l’acte de
cloenda, que també tingué l’actuació del
mestre Bastien Baumet.

JOSEFA PASCUAL NAVARRO,
LLAURADORA DE L’ANY 2017
Divendres 19 de maig, quan se celebrava
la festa en honor a Sant Isidre, el Consell
Agrari Municipal va fer lliurament del
guardó de Llauradora de l’Any a Josefa
Pascual Navarro, que és la primera dona
que rep este títol des que s’instaurara
este reconeixement.
De família llauradora, Pepica ja anava de
jove a treballar al camp amb els seus pares, i els ajudava a vendre el gènere en el
mercat de proveïments. A partir del seu
matrimoni amb Francisco Carratalá, qui
va ser recordat en nombroses ocasions
tant en l’audiovisual projectat com en
l’acte, l’agricultura va passar a ser la seua
font d’alimentació i ingressos familiars.
Als seus 80 anys d’edat, segueix acudint
cada matí al camp on treballa els seus
cultius que després ven als seus veïns i

veïnes de la plaça Sant Jaume, on ofereix
productes naturals de Torrent.
Té dues filles, tres néts i una néta. Els dos
néts majors els que s’ocupen actualment
de les labors agrícoles. Tots ells recorden
la seua vida vinculada al camp i als ensenyaments de la seua mare i àvia Pepica,
de qui segueixen aprenent en l’actualitat.
Pepica sempre ha tingut dues passions:
la primera, el camp; la segona, brodar.
Durant el seu temps lliure s’ha encarregat de brodar els vestits de noces de les
seues filles, vestits de fallera i fins i tot
va ser la brodadora del vestit de Reina
de l’Encontre Rosa Moncholí, l’any 1991.
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JOSÉ DIAGO, SEGON PREMI DEL CONCURS
DE JOVES INTÈRPRETS DE BENISSANÓ
L’alumne de percussió del Conservatori
Professional
de
Música
de
Torrent
José
Diago
Urrea ha guanyat el segon premi al III
Concurs de Joves Intèrprets La Familiar de Benissanó en la modalitat Semi-Corxera, organitzat per la Societat
Musical, que porta el mateix nom i que
té com a objectiu difondre la música
entre els més menuts.

Els premis es divideixen en tres modalitats: Redona, Corxera i Semi-Corxera,
i tenen una dotació de 50, 60 i 75 € respectivament.
També, per a cada modalitat, hi ha un
segon premi procedent dels col·laboradors musicals, juntament amb un diploma; i un tercer premi consistent en
un lot de material escolar per a música
i un diploma.

Podien participar en aquest concurs
tots aquells alumnes que estigueren
cursant des de 2n a 4t d’Ensenyaments Elementals.

El premiat José Diago té de professor
de percussió el del Conservatori de
Torrent, Àngel García.

BERTA BELINCHÓN, GUANYADORA DEL CONCURS
INTERNACIONAL DE JOVES INTÈRPRETS DE LLÍRIA
Berta Belinchón, alumna de violí del CPMT,
ha sigut la guanyadora del Concurs Internacional de Joves Intèrprets Ciutat de Llíria 2017
en l’especialitat de corda fregada, dins de la
modalitat denominada Laurona. El concurs
estableix tres modalitats per edat: Laurona,
per a joves fins a 15 anys, Leira fins a 18 i Edeta fins a 26.
El concurs constava de dues fases. La primera fase era el dia 28 de maig, primera prova
eliminatòria on calia interpretar l’obra obli-
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Cal dir que Berta Belinchón era alumna de
quart d’Ensenyaments Professionals de violí, però també cursa una segona especialitat:
oboé, i ha tingut de tutora la professora de violí Rosa Pla.

LLIURAMENT DE DEU BEQUES MUNICIPALS
PER A JOVES ESPORTISTES

Deu esportistes van rebre, el 15 de juny, 600
euros de beca pel seu esforç, treball i dedicació en l’àmbit esportiu, ajudes que atorga la
Fundació Esportiva Municipal (FDM) anualment.
Les disciplines dels i de les esportistes són:
natació, judo, atletisme, ciclisme i tir olímpic.
Enguany s’hi van presentar 21 sol·licituds, ja
que el requisit d’edat màxima per a presentar-se s’havia eliminat, cosa que ha fet augmentar considerablement el nombre de candidatures en la convocatòria.
En el barem de les bases pel qual es puntua
la beca està especificat que tenien prioritat
aquells esports que són olímpics; i des de
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gada “El primer moviment del Concert en Mi
major”, de J. S. Bach. La segona fase (final) va
tindre lloc el 29 de maig on s’interpretà una
obra de lliure elecció. Berta va interpretar “Introducción y Tarantela”, de P. Sarasate.

l’Ajuntament, al costat de la FDM, es vol donar l’oportunitat a tots els esports, perquè els
nostres xics i xiques s’esforcen d’igual manera, tant si practiquen esports olímpics com si
no ho són. Per açò, es van a modificar les bases perquè en les pròximes beques tots i totes
tinguen les mateixes oportunitats.
Els becats i becades són:
Marta Ortíz Medina
(Judo / Camp. d’Espanya)
Cristina Martínez Bonafé
(Ciclisme / Camp. d’Espanya)
Pablo Cantero López
(Atletisme / Camp. d’Europa per a Cecs)

Alejandro Albert Cifuentes
(Tir Olímpic / Camp. d’Espanya Promeses)
Sergio Calderón Arroyo
(Tir amb Arc / Camp. Menors de 14 anys)
Guillermo Barón Andreu
(Natació / Camp. Espanya Infantil)
Paula Giménez Garrido
(Atletisme / Camp. Espanya Infantil)
Pablo López Rodríguez
(Atletisme / Camp. Espanya Juvenil)
Eva Marco Navarro
(Atletisme / Camp. Espanya Infantil)
Claudia Rubio Rodríguez
(Atletisme / Camp. Espanya Infantil).

PREMIS I RECONEIXEMENTS
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L’IES TIRANT LO BLANC (TORRENT)
I EL CEIP JAUME I (CATARROJA),
PREMIS EDUCATIUS DE LA CAIXA RURAL TORRENT
Torrent i Catarroja van ser els municipis que
han vist com dos dels seus centres educatius
han sigut premiats per part del Fons Social de
Caixa Rural Torrent en la desena edició dels
seus Premis Educatius.
L’IES Tirant lo Blanc de Torrent va ser premiat
pel seu projecte de celebració dels cinquanta
anys del centre, molt ben documentat, amb
actes de l’època antiga, fotografies de tots els
anys i que arreplega les ponències d’alumnes
destacats amb una bona trajectòria professional, guardó que va rebre el director del projecte Xavi Vilaplana.
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LLIURAMENT DE DIPLOMES ALUMNAT
SELECCIONAT EN EL CONCURS DE LITERATURA
EN VALENCIÀ FUNDACIÓ SAMBORI

L’Associació La Gavella, que té com a objectiu
potenciar l’ús del Valencià, va coordinar els
treballs al voltant del XIX Concurs de Literatura en Valencià Premi Sambori, d’Escola
Valenciana, i va promoure, amb el suport de
l’Ajuntament, l’edició d’un llibre que arreple-
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Per la seua banda, el projecte “La volta al món
en 80 dies”, del CEIP Jaume I El Conqueridor
de Catarroja, va ser també premiat. Es tracta
d’un treball innovador, integrador, col·laboratiu i molt elaborat, principals qualificatius
d’aquesta pel·lícula realitzada amb xiquets de
cinc anys, a través de la lectura d’un clàssic
com La volta al món en 80 dies, de Julio Verne,
i en què s’han treballat tant matèries curriculars -com la llengua o les matemàtiques- com
alguns continguts transversals de respecte
per les tradicions, per les cultures d’altres països o el gust per la lectura.

ga els treballs que han estat seleccionats als
diferents centres educatius participants.
L’Hort de Trénor va acollir l’acte de cloenda
del Voluntariat pel Valencià, en el qual es va
fer el lliurament dels diplomes de participació
en el concurs i la presentació del llibre editat
per l’Ajuntament.
Els textos inclosos són: 17 d’Infantil, 18 en 1r
cicle Primària, 21 en 2n cicle, 28 en 3r cicle,
7 en IES i 1 en EPA. Dels contes publicats cal
destacar els que han rebut algun premi en la
fase comarcal, que han estat els següents:
Primària primer cicle: “Els set colors de l’arc
de Sant Martí” (Sara Núñez Rudilla, “Les Terretes”). Batxillerat i Cicles Formatius: “Un
trosset de cel” (Nerea Cruz Jartín, IES Tirant
lo Blanc). Formació de Persones Adultes: “El
rastre de la meua vida” (Vicenta Saéz Torres,
EPA Torrent).
La participació en el concurs i l’edició del lli-

bre gràcies al treball de molta gent, però s’ha
de fer esment especial a: Vicent Font (La Gavella), Antonio Marcote (CEIP Antonio Machado), Salvador Machancoses (CEIP Federico
Maicas), Yolanda Toral (CEIP El Molí), Carles
Orobal (CEIP Les Terretes), Miracles Mora
(CEIP Lope de Vega), Jesús Marcote (CEIP
Miguel Hernández), Carles López (CEIP Sant
Pasqual), Silvia Miralles (IES Tirant lo Blanc) i
Aurora Anaya (Escola d’Adults).
El Premi Sambori va nàixer l’any 1998 i va ser
una iniciativa impulsada des d’Escola Valenciana per a promoure i difondre l’ús del valencià dins l’àmbit educatiu, a més d’incentivar la creativitat artística i imaginativa de les
xiquetes i xiquets valencians. L’any 2004, a
causa de l’èxit del certamen, Escola Valenciana, juntament amb altres entitats, va crear la
Fundació Sambori, des de la qual s’impulsen
els premis.

HOMENATGE AL PROFESSORAT QUE ES JUBILA

El Conservatori Professional de Música va
acollir aquest acte on 17 educadors i educadores van rebre una placa commemorativa
pel treball de tota una vida en els diferents
centres educatius, amb la participació d’autoritats, familiars, amistats, companys i companyes de treball.
L’Ajuntament de Torrent, des del Gabinet de
Comunicació, va preparar un emotiu vídeo,
gravat en l’espai dedicat a la lectura de l’Hort
de Trénor, en el qual els professors i professores explicaven el motiu pel qual van emprendre l’apassionant camí de l’ensenyament, com

ha sigut el seu treball i com es planteja el seu
futur. A més, els professors van parlar dels
llibres principals que els han ajudat en la seua
funció de convertir-se en bons educadors i
educadores.
Professorat homenatjat: Juan Antonio Bachiller Caba (CEIP Antonio Machado), José
Vicente Badimón Mas (Col. El Vedat), Rosa
María Conejero Sacristán (CEIP Miguel
Hernández), Josefina Folgado Bondía (CEIP
Lope de Vega), Jesús González del Val (Col. El
Vedat), Jaime Ibáñez Cebolla (Col. El Vedat),
Mª José Lafuente Rodríguez (CEIP El Molí),

Mª Luisa Mallent Cuñat (Col. Santa Teresa),
Enrique Martín García (CEIP Antonio Machado), Mª Luisa Pérez González (Col. Madre
Sacramento), Mª Desamparados Pons Casañ
(Col. Madre Sacramento), Francisco José
Portalés Gironés (CEIP Les Terretes), Concha
Puchol Cervera (CEIP El Molí), Antonio Rubio
Viedma (IES Tirant lo Blanc), Clemente Ruiz
Fernández (Col. El Vedat), Pedro Sanz Rubio
(Col. El Vedat) i Vicente Yagüe Miguel (Col. El
Vedat).
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DISTINCIÓ DE L’ESCOLA DE LA UNIÓ MUSICAL
DE TORRENT AL SEU MESTRE RAMÓN BRESÓ
Coincidint amb el dinar de final de curs de
l’Escola de la Unió Musical de Torrent, divendres 23 de juny, Ramón Breó Olaso, membre
fundador de la UMT i mestre de l’esmentada
escola, va rebre el reconeixement de l’alumnat
i companys en el moment de la seua jubilació
(solament com a mestre, que segueix en actiu
com a músic de la banda).
Ramon Vicent Bresó Olaso va nàixer a Torrent l’any 1951. Als vuit anys va començar a
estudiar música en la Banda del Cercle Catòlic
de Torrent; els seus primers professors don
David, en solfeig i don José Hernández, en
flauta. Als nou anys va ingressar en la banda
i va assistir per primera vegada al Certamen
de la Fira de Juliol de València, on va tocar
el flautí.
A partir dels deu anys, i per indicació del seu
mestre de flauta, va iniciar classes amb el professor de l’Orquestra Municipal de València,
Jesús Campos, i així validà aquests estudis en
el Conservatori Superior de Música de València, fins finalitzar el grau superior l’any 1968,
on obtingué el premi Final de Carrera.
A partir de l’any 1969 entrà a formar part de
la Banda del Patronat de la Joventut Obrera
de Torrent. Coincidí en aquells moments amb
les iniciatives desenvolupades per un nombrós grup de músics de la localitat, que desembocarien en la creació d’una nova banda, la
Unió Musical de Torrent, en 1973, a partir de
les bandes del Patronat i La Clàssica, procés on
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EL CLUB DE PILOTA TRINQUET TORRENT,
ASSOCIACIÓ AVANT, ATENEU CULTURAL DE
MANISES I SOLIDARITAT TORRENT,
PREMIS ARTIC 2017

Dimecres, 28 de juny, l’Hort de Trénor va ser
testimoni de l’acte de lliurament dels premis
ARTIC, que reconeixen anualment el treball
altruista que realitzen entitats, persones o as-
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sociacions a favor de la societat.
Enguany els premis han sigut atorgats a:
Club de Pilota Valenciana Trinquet de Torrent, per la sensibilitat demostrada a favor de
les organitzacions d’autoajuda de la ciutat. El
premi va ser lliurat per la integradora social
d’ARTIC, María Marín.
Associació Avant, per manifestar-se sempre
pendent de la problemàtica de les addiccions.
El premi va ser lliurat per Alfonso López,
president d’ARTIC.
Ateneu Cultural Ciutat de Manises, per saber
harmonitzar la cultura i la societat, aconseguint l’agermanament entre persones i pro-

curant la seua llibertat. Aquest premi va ser
lliurat per Emilio Aliaga, membre de la Junta
Directiva.
Solidaritat Torrent, per saber adaptar les seues possibilitats com a organització a les necessitats de la societat torrentina. El premi va
ser lliurat per Pilar Escribano, coordinadora
de la gestió administrativa d’ARTIC.
L’acte va comptar, com és habitual, amb una
representació de la corporació municipal, encapçalada per l’alcalde Jesús Ros, socis i simpatitzants de l’entitat amfitriona i representants d’altres associacions de Torrent.

L’AJUNTAMENT DE TORRENT, DISTINGIT COM A
INSTITUCIÓ COL·LABORADORA DE
LA FUNDACIÓ ASINDOWN
Divendres 30 de juny, l’Ajuntament de Torrent, com a institució col·laboradora amb la
fundació Asindown, va rebre una distinció
de reconeixement per la seua col·laboració,
implicació i compromís amb la inclusió social.
Asindown és una associació de diversitat funcional que està molt involucrada amb esta
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va tindre una participació molt activa.
Des d’aleshores ha desenvolupat tota la seua
activitat com a músic, professor i directiu, i ha
ocupat diferents càrrecs en la Junta Directiva
d’aquesta nova banda.
Com a solista, ha actuat amb l’Orquestra del
Conservatori de València i en diferents bandes de música de la Comunitat en els certàmens de la Fira de Juliol de València.
Ha realitzat dues transcripcions per a banda:
el segon temps de la V Simfonia de Dmitri
Shostakovitch i el concert en Sol Major per a
flauta, de Joseph Joachim Quantz, que va ser
interpretat pel solista de l’Orquestra Nacional
d’Espanya Andrés Carreres, acompanyat per
la Unió Musical de Torrent.
L’any 2003 va composar la marxa mora “Almoràvits de Torrent” per a la filà, que ostentava la capitania eixe any. En 2015 ha composat
la marxa cristiana “Templaris de Torrent” amb
la mateixa finalitat.
En juny de 2017, després d’haver exercit com
a professor de solfeig i flauta durant 43 anys,
finalitza aquesta etapa durant la qual ha format nombrosos músics que pertanyen a la
Unió Musical de Torrent.
Ramon Bresó no s’ha dedicat mai a la música
de manera professional -en el sentit de dedicar-li la major part del temps- però sí que és
cert que ha sigut l’afició més important al llarg
de la seua vida.

part de la població i té com a màxim objectiu la
seua formació i integració en el món laboral.
L’Ajuntament col·labora amb l’associació, ja
que té llocs de treball reservats per a persones
amb diversitat funcional, de manera que els
ofereix una ocupació que els dignifique i els
faça sentir realitzats.
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TORRENT, RECONEGUDA COM A CIUTAT DE BONES
PRÀCTIQUES URBACT
El Pla Municipal de Gestió per a la Diversitat de Torrent, elaborat des de la Delegació
d’Atenció a Persones, desenvolupat per a
participar en el projecte URBACT RomaNet (2009-2014), ha sigut guardonat amb
el segell Ciutat Bones Pràctiques URBACT.
URBACT és una iniciativa europea que
permet a les ciutats treballar juntes per a
desenvolupar solucions noves i sostenibles
per a enfrontar-se als principals desafiaments urbans, a través del treball en xarxa, compartint coneixements i capacitant
les ciutats des de 2002.

de ciutats espanyoles seleccionades, i anaren preparant la participació en el Festival
URBACT de Tallin, on es feia formalment
el lliurament del guardó.
El tema de gestió de la diversitat és molt
rellevant per a les ciutats europees, ja que
contribueix a augmentar la conscienciació
i la visibilitat del paper de les ciutats en la
lluita contra la segregació i l’exclusió. Així
mateix, l’abordatge integral, l’enfocament
pas a pas i la participació comunitària han
sigut claus en el desenvolupament del pla.
www.urbactgoodpractices.eu

En esta edició s’han presentat 270 ciutats
de 29 països diferents, i Torrent s’ha situat
dins de les 97 seleccionades.
La tècnica de projectes europeus d’IDEAT
va exposar el pla torrentí davant la resta
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JOSÉ M. PEIRÓ ÉS INVESTIT DOCTOR
HONORIS CAUSA PER LA UNIVERSITAT
MIGUEL HERNÁNDEZ D’ELX
José M. Peiró Silla va ser investit Doctor
Honoris Causa per la Universitat Miguel
Hernández, dimarts 4 de juliol, en un acte que
es va celebrar a la seu de la Universitat.
El professor José María Peiró Silla, Catedràtic
de Psicologia Social i de les Organitzacions de
la Unviversitat de València i director de l’IDOCAL, és de Torrent i va ser distingit amb un
dels Premis Carta de Poblament fa uns anys.
El Consell de Govern de la Universitat Miguel
Hernández (UMH) d’Elx va aprovar el nomenament del professor Peiró com a Doctor Honoris causa en la seua sessió d’abril de 2016.
El professor emèrit de Psicologia Social de la
UMH i ex-rector de la mateixa, Jesús Rodríguez Marín, fou el padrí del professor Peiró
en l’acte d’investidura i va destacar en la seua
laudatio l’ampli curriculum i experiència del
nou honoris causa, tant en docència com en
investigació. A més, va incidir en l’important
paper del professor en el camp de la psicologia
del treball i de les organitzacions, on les seues
recerques l’assenyalen com un dels majors
experts. Marín també va ressenyar l’enorme
capacitat de treball de Peiró, així com el seu
desig, no solament d’estudiar i analitzar els
fets, sinó d’influir en l’opinió d’aquells que
poden prendre decisions perquè actuen amb
intel·ligència.
José María Peiró és president de la Xarxa
Europea de Catedràtics de Psicologia de les
Organitzacions (ENOP) i va ser president de
la International Association of Applied Psychology, així com de l’European Federation of
Work and Organizational Psychology. Així
mateix, ha dirigit múltiples projectes d’investigació finançats per la Comissió Nacional de
Ciència i Tecnologia d’Espanya, del Programa

Marc d’Investigació de la Unió Europea i del
Climate KIC de l’Institut Europeu de Tecnologia.
Llicenciat en Filosofia i Lletres (Universitat de
València 1975), és doctor en Filosofia i Lletres,
i llicenciat en Psicologia (Universitat Complutense de Madrid, 1976). És autor de diverses
obres sobre temes relacionats amb el treball
i les organitzacions. Degà de la Facultat de
Psicologia de la Universitat de València (19931999) i catedràtic de Psicologia Social i de les
Organitzacions, ha sigut director del Departament de Psicobiologia i Psicologia Social de la
Universitat de València (2002-2003), director
del Departament de Psicologia Bàsica, Metodologia, Psicobiologia i Psicologia Social de la
Universitat de València (1986-1993) i director
del Departament de Psicologia General (19831986).
La inserció laboral dels joves és un dels aspectes més estudiats per Peiró i en el seu discurs,
després de ser investit Doctor Honoris causa,
també ha volgut parlar de les transformacions
viscudes en aquest camp en els últims anys i
de la funció desenvolupada per la Psicologia
en la promoció de la incorporació al treball
dels joves. Malgrat les dificultats en el mercat
laboral, l’investigador ha apel·lat a la innovació i l’empreniment per a millorar les possibilitats de futur de les persones de menor edat
que volen incorporar-se al treball i ha insistit
en la necessària implicació de tots els agents
socials i polítics per a construir un món més
just i solidari.
http://www.uv.es/uipot/CV_Peiro.htm
https://www.youtube.com/watch?v=hYawCCg5aJY
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TORRENT HOMENATJA L’ALUMNAT AMB MILLOR
EXPEDIENT ACADÈMIC I NOTA DE SELECTIVITAT

La sala d’actes de l’Ajuntament va acollir, el
4 de juliol, l’entrega dels Premis a l’Excel·lència Acadèmica de Primària i Secundària de
l’alumnat de les escoles i instituts de Torrent,
premiats per Conselleria; i els Premis al Millor
Expedient de Selectivitat, que atorga l’Ajuntament de Torrent, pel qual els estudiants
reberen una ajuda econòmica de 300 euros.
L’acte congregà els estudiants que van veure
reconegut el seu treball i esforç durant el curs
2015–2016, i que va estar amenitzat amb música de diferents bandes sonores de reconegudes pel·lícules, a càrrec del grup Triorrent.
L’alumnat premiat és:
EDUCACIÓ PRIMÀRIA:
Sergio Serrano Sánchez (CEIP Antonio
Machado), Abril Rodríguez Esteve (CEIP

9 | JULIOL | 2017

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGÀTORIA
(ESO):
Javier Martínez Hernández (Centre La Puríssima), Juan Pablo Martínez Hernández
(Centre La Puríssima), Cristina Palacios Marín (Centre La Puríssima), Fernando Aranda
Romero (Centre Ntra. Sra. de Montesión), Estela del Carmen Hidalgo Llópez (Centre Ntra.
Sra. de Montesión), Belén Yago Cervera (Centre San José y Santa Ana), Silvia Hernández
Romero (IES Veles e Vents), Alexander Lucas
Kellner Carrio (Centre El Drac).

SELECTIVITAT:
Pablo Andreu Cerezo (Col. Montesión), Andreu Bermell López (IES Veles e Vents), Pablo
Casabán Planells (Col. El Vedat), Miguel Cebrián Puig (Col. Montesión), Nuria Chaparro
Benegas (IES La Marxadella), Laura Isabella
Correa Rubio (Col. Santa Teresa), Marta Estudillo Rodríguez (IES Veles e Vents), Marc
Gràcia Ramírez (IES La Marxadella), Alba Navarro Vidal (IES Veles e Vents), Jorge Olaya
Sobrino (Col. Santa Teresa), Carmen Perpiñán
Haro (IES Veles e Vents), Empar Pinedo Puig
(Col. Montesión), Ruth María Puche Suay
(Col. Santa Teresa), Ignacio Javier Rupérez
Virseda (IES La Marxadella), Inmaculada Serrador Vilanova (Col. La Puríssima).

JOSÉ M. ORTÍ SORIANO REP UN HOMENATGE EN EL V
FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA D’ALMANSA

Diumenge 9 de juliol, a la ciutat d’Almansa,
es va celebrar un concert en el marc del V
Festival Internacional de Música, en què es
van homenatjar el torrentí José M. Ortí i Antonio Megías Gascón, tots dos professors de
Martín Baeza Rubio, director de l’orquestra
d’Almansa.
El concert va batre el rècord Guiness de més
trompetistes tocant alhora, que s’havia aconseguit abans en el Regne Unit.
Els dos professors homenatjats han estat
col·laboradors del Festival Internacional de
Música d’Almansa des de la seua creació.
L’almanseny Antonio Megías, que va morir
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Miguel Hernández), Sara Sáez Hernández
(CEIP Miguel Hernández), Noemí Martínez
Cebrián (CEIP Sant Pasqual), Ismael Rodrigo
Puerto (CEIP Sant Pasqual), Alejandro Cuesta
Comes (Centre La Puríssima), Candela Peris
González (Centre La Puríssima).

fa uns anys, és conegut, respectat i recordat
per tots amb molt d’afecte. José Ortí, trompeta solista de l’Orquestra Nacional d’Espanya i
catedràtic en els Conservatoris Superiors de
Madrid i de València, fou el creador i impulsor en els anys 60-70 de l’Escola Espanyola de
la Trompeta i del Vent-Metall.
El concert va ser a càrrec de Krasnoyarsk
Chamber Orchestra i Almansa Festival Orchestra, amb els trompetes Reinhold Friedrich,
José M. Ortí, Manuel Blanco, José Antonio
García, Carlos Megías i Alexis Morales, l’oboé
Robert Silla, el flauta Álvaro Octavio, el vi-

olí Rimma Benyumova, piano i clavicèmbal
Eriko Takezawa, soprano Jacquelyn Wagner,
i direcció de Martín Baeza-Rubio.
L’Auditori de la societat Unión Musical de
Almansa va viure un ple espectacular per al
concert esmentat, que a més va servir per al
lluïment d’algunes de les figures més importants de l’instrument protagonista.

PREMIS I RECONEIXEMENTS
14 | JULIOL | 2017

MILLORS ESPORTISTES DE TORRENT ANY 2017

L’Ajuntament féu entrega divendres, 14 de
juliol, dels guardons als millors esportistes
de l’any 2017 en la XXXI Gala de l’Esport de
Torrent, acte que premia cada any l’esforç i
la dedicació dels esportistes del municipi de
l’Horta d’una gran varietat de disciplines
esportives i que enguany va comptar amb
la major presència de la història dels clubs
torrentins. L’Hort de Trénor fou el lloc triat
per a acollir la trenta-unena edició de la Gala
de l’Esport de Torrent, on els esportistes van
estar acompanyats dels familiars i amics. Vanesa Maroto, guanyadora del premi a Millor
Esportista de l’any 2016, va delectar els presents amb una superba actuació de ball esportiu abans del lliurament de premis.
ESMENT ESPECIAL 2017
CD Montesión Aleví I, 1r classificat en el grup
de futbol de la seua categoria; CD Teresianas Cadet, 1r classificat en el grup de futbol
de la seua categoria; CD Teresianas juvenil,
1r classificat en el grup de futbol de la seua
categoria; Cándido Martínez Rodríguez, trajectòria en el Nou Bàsquet Torrent; Miguel
Cosín Ahedo, plata 60 m llisos campionat
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d’Espanya de veterans; Daniel Cerdán García,
campió d’Espanya Promesa d’Atletisme 200
m llisos; Lidia Correjes Gregorio, 2a Rànquing
Nacional, membre de l’equip nacional cadet
de judo; José Manuel Iniesta Castillo, àrbitre
divisió d’honor elit-Asobal Handbol.
ENTITAT COL·LABORADORA AMB L’ESPORT 2017
Caixa Rural Torrent, per la magnífica col·laboració amb l’esport torrentí; G-Esport, per la
magnífica col·laboració amb les activitats esportives de Torrent; Solidaritat Torrent, per la
magnífica i desinteressada col·laboració amb
l’esport torrentí.
ESMENT ESPECIAL. ESPORT SENSE BARRERES 2017
Pablo Cantero López, per la seua trajectòria
en l’esport.
ESMENT ESPECIAL. ESPORT TOTA UNA
VIDA 2017
Miguel Vidal Galindo, per la seua trajectòria
en l’esport durant tota la vida.
ENTRENADOR DE L’ANY 2017
Vicent Carratalá Deval, pels èxits aconseguits
sota la seua direcció en l’actual temporada.
CLUB ESPORTIU DE L’ANY 2017

Club Atletisme Torrent, pels èxits aconseguits pels seus atletes en la temporada actual.
MILLOR ESPORTISTA DE LA MINIOLIMPÍADA ESCOLAR 2017
Lucía Romero López, medalla d’or en llargada
infantil i medalla d’or en relleu 4x100 (nou
rècord).
MILLOR ESPORTISTA ALEVÍ 2017
Marta Rubio Rodríguez, atletisme.
MILLOR ESPORTISTA INFANTIL 2017
Rubén López Hernández, atletisme.
MILLOR ESPORTISTA CADET 2017
Roberto Ferrer Almansa, judo.
MILLOR ESPORTISTA JUVENIL 2017
Juan Vicente Esparza Pérez, frontennis.
MILLOR ESPORTISTA FEMENINA AMB
MAJOR PROJECCIÓ 2017
Marta Ortiz Medina, judo.
MILLOR ESPORTISTA MASCULÍ AMB MAJOR PROJECCIÓ 2017
Guillermo Barón Andreu, natació adaptada.
MILLOR ESPORTISTA DE L’ANY 2017
Lydia Ramos López, ciclisme, natació adaptada.

JESÚS GIRÓN I MUIXERANGA LA TORRENTINA,
RECONEIXEMENTS NIT D’ALBADES 2017

En el transcurs de les IV Festes Alternatives de
Torrent 2017 es va organitzar la jornada de dissabte 15 de juliol, el XIII Cicle al Voltant de la Dolçaina, que incloïa la Trobada de Muixerangues,
amb la festa integrada per cercavila, rondalles,
danses, concert de Gent del Desert i cant d’albades.
Amb el cant d’albades s’homenatjava Jesús Girón
i Muixeranga la Torrentina.
Jesús Girón, persona vinculada a Torrent, que durant molts anys va exercir la professió de mestre
al CEIP Antonio Machado (14 com a director), es
dedica, sobretot des de la seua jubilació, a la literatura en valencià.
Jesús Girón Araque (Calles, 1956), llicenciat en
Geografia i Història i llicenciat en Ciències de
l’Educació, ha estat guanyador del premi de poesia Poeta Teodor Llorente de la Pobla de Vallbona en dues ocasions amb Pianista dels estels (2009)
i Clarobscur (2010); guanyador del IX premi Poetes de l’Ebre d’Amposta amb una selecció d’Ulls
de mirada trista (2009); guanyador del XIX Premi
Francesc Bru, de Canals amb Records d’infantesa
(2010); guanyador del premi Cristòfor Aguado i
Medina de Picassent en dues ocasions amb Ulls
de mirada trista (2009) i Seducció del silenci (2011);

guanyador del premi Antoni Ferrer de l’Alcúdia
de Crespins amb Caïm (2014); i guanyador del
XVIII Premi de Poesia Jaume Bru i Vidal de Sagunt (2015) amb Inventari de fragilitats (2016).
La història de la Muixeranga la Torrentina comença al barri de la Cotxera de Torrent. Els xiquets de la falla d’aquest barri participaren en
març de 2015 al concurs faller El Cant de L’Estoreta Velleta, a València. La muixeranga fou l’escena forta del conjunt i, gràcies a la germanor de
la Muixeranga de València, els xiquets s’alçaren
amb el 1r premi al conjunt i al xiquet típic amb
el lema Festes d’Algemesí: patrimoni de la humanitat. Tot isqué tan bé que el cuquet muixeranguer
anà fent camí dins els membres de la comissió,
que s’adonaren que això de bastir muixerangues
era divertit i intens i significava, al cap i a la fi,
una forma de recuperar la nostra cultura. Des de
llavors han tingut dos anys intensos d’actuacions
en què han crescut fins a ser vora 50 membres i
que els han portat d’Alacant a Nules, de Castelló a
Carlet, de Sueca a València i a molts llocs més. Al
llarg del temps s’han fet un lloc en aquesta gran
família de muixerangues que està més forta i viva
que mai.
.
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LA BANDA SIMFÒNICA DEL CERCLE CATÒLIC, SEGON
PREMI EN El 131 CERTAMEN INTERNACIONAL DE
MÚSICA CIUTAT DE VALÈNCIA
La Banda Simfònica del Cercle Catòlic de Torrent va aconseguir, diumenge 23 de juliol, en
la 131 edició del Certamen Internacional de
Música Ciutat de València, en la Secció d’Honor, el segon premi, amb les interpretacions
de l’obra obligada “Scylla”, de Francisco Zacarés Fort, del pas-doble “Sofía Soler”, de Martínez Gallego, i de l’obra lliure “Los Caprichos
de Goya”, també de Martínez Gallego, amb el
director titular Vicent Cogollos Llinares.
La Banda Unió Musical d’Alberic, dirigida per
Daniel Ferrero Silvage, va obtenir el primer
premi amb 371, 5 punts, 40 per damunt de
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BLANCA ALEJOS TORDERA, REPRESENTANT
VALENCIANA EN LA XVII AULA
D’ESTIU ORTEGA Y GASSET
La Universitat Internacional Menéndez Pelayo va organitzar, del 20 al 25 d’agost, la XVII
Aula d’Estiu Ortega y Gasset, que s’imparteix
a la Península de la Magdalena (Bringas), en
Santander, que va estar dirigida per Francisca García Caballero, vicerectora de Postgrau
i Investigació, i que està adreçada a alumnes
que s’incorporen a la universitat i que han
sigut seleccionats pel seu brillant expedient
acadèmic, entre ells Blanca Alejos Tordera,
alumna torrentina del Col·legi Santa Teresa,
que representava l’estudiantat valencià.
El curs tracta d’oferir una panoràmica de la
situació dels ensenyaments universitaris a
Espanya en els diferents camps del coneixement. A través de lliçons i conferències impartides per acadèmics i professionals destacats, s’intentaven fer visibles les connexions
de la universitat i la investigació amb l’activi-

6 | SETEMBRE | 2017

tat productiva, les repercussions socials dels
avanços del coneixement científic, i el paper
dels investigadors espanyols en la generació
d’aquest.
El curs contenia diferents xerrades de persones especialitzades en temes d’humanitats i
art, intlel·ligència artificial, ciència i tecnologia, medicina i altres.
Nascuda el 16 de gener de 1999, ha viscut tota
la vida a Torrent. Ha sigut alumna del col·legi
Santa Teresa de Jesús, en el Vedat, des dels
tres anys fins als díhuit. Els últims dos anys,
ha cursat el Batxiller científic sanitari, i ha
estat admesa per a cursar el grau de Biotecnologia a la Universitat Politècnica de València. És Premi Extraordinari de la Generalitat
Valenciana d’Ensenyança Primària i d’Ensenyança Secundària; i, amb una gran passió
per la ciència, pensa dedicar la seua vida a la

BNI GLOBAL TORRENT ATORGA EL PREMI NETWORKER 2017 A ANTONIO J. PÉREZ (PANARIA)
Els empresaris pertanyents al Grup BNI Global Torrent van triar Antonio Pérez Empresari Networker de l’any 2017. El lliurament del
premi va tindre lloc el 6 de setembre a Torrent, amb la participació, a més de l’empresari
guardonat, de socis de l’entitat i una representació de la corporació municipal.
El premi s’atorga segons diversos criteris, entre els quals destaca la trajectòria empresarial
del candidat, la inversió i estratègia de responsabilitat social de l’empresa i el compromís de
creixement conjunt amb els proveïdors. Dins
d’este últim punt, la promoció del treball en
xarxa com a eina de creixement i consolidació
del negoci és un element central que concorda
amb l’objecte de BNI com a organització.
L’empresari Antonio J. Pérez, vicepresident de
Compañía del Trópico, un dels majors grups
nacionals de restauració, cafeteria i forneria a
Espanya, signarà un conveni de col·laboració
amb el grup d’empresaris per a promoure el
treball en xarxa amb empreses de BNI i per a
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la banda torrentina. El tercer premi fou per
a la Societat Musical d’Alboraia, dirigida per
Eduardo Nogueroles, amb 292 punts.
La Banda Municipal de València, dirigida per
Fernando Bonete Piqueras va actuar fora de
concurs, amb “Jardins del Túria” (marxa valenciana), original del director de la banda, i
“Spartacus” (suite del ballet) d’Aram Kachaturian (arranjaments de José Ferriz).
Un èxit important de la banda local, en el qual
ha tingut un paper important el seu director,
Vicent Cogollos, tretze anys ja al front d’eixa
responsabilitat.

la selecció de proveïdors.
Antonio Pérez, com a fundador de Panaria i
vicepresident executiu del grup Compañía del
Trópico, representa per als membres de BNI
Global de Torrent el model d’èxit d’un empresari que ha sabut desenvolupar un negoci guanyador des de postulats locals, a través
d’un creixement basat en el compromís amb
treballadors i proveïdors, en el servei al client
i la millora contínua.
Segons el director consultor de BNI, Javier Estellés, i el president del grup, l’arquitecte Pablo
Vázquez, el Grup BNI Global de Torrent, format en l’actualitat per 34 empresaris procedents de diferents sectors, ha generat fins ara
en el 2017 més de 1.500 referències amb un
valor de facturació total per als membres del
grup amb més de 2 milions d’euros i de més
de 7,5 milions d’euros des de la seua fundació
l’any 2013.
https://www.facebook.com/GLOBAL.BNI/
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ÁNGEL RUIZ, CAPITÀ DEL CD MONTESIÓN,
HOMENATJAT EN EL SEU ACOMIADAMENT
Dissabte 9 de setembre, coincidint
amb el partit que va disputar el CD
Montesión Amateur contra l’equip
d’El Puig, es va homenatjar l’etern
capità, Ángel Ruiz Prieto, que
després d’una dilatada carrera en
el club penja les botes per a dedicar-se íntegrament a la seua vida
laboral.
Els dos equips li van fer el passadís
i el president Federico Esteve li va
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EL CUINER TORRENTÍ FRANCISCO PARDO,
EN L’EQUIP DE LA MILLOR PAELLA DEL MÓN

El cuiner torrentí Francisco Pardo (encara que és de Casas Ibáñez, porta a Torrent
27 anys) va participar en la 57a edició del
Concurs Internacional de Paelles de Sueca,
en l’equip de l’Asador Altamira (amb Pedro
Fernández a més del nostre paisà), d’Alaquàs,
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lliurar un equipatge signat per tots
els membres de l’equip. Posteriorment va realitzar el servei d’honor
del partit.
Ángel és un exemple a seguir per
a tots els integrants de la gran família del CD Montesión per la seua
total dedicació al club durant tota
la seua trajectòria esportiva.

que es va proclamar campió del món.
Durant l’acte de lliurament de premis es va
fer un esment als Paellers d’Honor, que enguany van ser María José San Román, xef
del Restaurant Monastrell amb una estrella
Michelin; Rodolfo González-Almaguer, a títol
pòstum, de Paella for the World Foundation,
i Enric-Miquel Casado i Navarro, qui ha estat
lligat històricament al certamen en el qual ha
participat com a coordinador, presentador i
jurat, en edicions anteriors.
L’acte va comptar amb la presència del president de les Corts, Enric Morera, la vicepresidenta de la Diputació de València, María José
Amigó, l’alcaldessa de Sueca, Raquel Tamarit,
el regidor delegat del Concurs, Vicent Baldoví, el diputat en les Corts generals Joan Baldoví i la diputada provincial de Turisme Pilar
Moncho.
Posteriorment, divendres 16 de setembre, i

per iniciativa del Restaurant Lo que diga la
rubia, es va celebrar una festa a la sala Al
Andalus, en què el protagonista va poder
departir amb tots els qui s’hi acostaren i va
donar alguna xicoteta part del secret del plat
valencià.
F. Pardo s’ha dedicat, des dels 15 anys, quan
es traslladà a Benidorm, a l’hostaleria. Ha treballat en l’hotel Sidi Saler, restaurant Tívoli,
cafeteria de La Fe, hotel Bayern, restaurant
Comodoro, restaurant Alameda 5 (on va estar 18 anys), marisqueria Islas Canarias, i en
Asador Altamira, on porta ja 14 anys.
Esta edició va comptar, d’altra banda, amb la
participació de dos restaurants torrentins els
quals aconseguiren classificar-se per a competir en este prestigiós concurs: Los Abetos i
El Sol, convertint-se en l’edició amb més presència de participants locals.

EL VEÍ DE TORRENT BLAS GÁMEZ, MEDALLA D’OR
DEL MÈRIT POLICIAL A TÍTOL PÒSTUM
Blas Gámez, veí de Torrent i excel·lent policia
i amant del ciclisme, va ser assassinat en acte
de servici a Vàlencia, dimarts 12 de setembre. Interior el va condecorar amb la Medalla
d’Or, en un acte en què el ministre Juan Ignacio Zoido va estar acompanyat del director
general de la Policia Nacional, Germán López
Iglesias, entre d’altres autoritats.
Blas Gámez era sotsinspector de la Policia
Nacional i treballava des de feia 22 anys en el
grup d’Homicidis de la Brigada de Policia Judicial de València. Després de la seua primera
destinació en el lloc fronterer d’Irún, Blas va
entrar a formar part del Grup Especial d’Operacions (GEO), on va romandre tres anys i va
ascendir a oficial.
L’any 1995, l’agent Blas Gámez es va traslladar
a València i va ingressar en el grup d’Homicidis, destinació que tenia en el moment de ser
assassinat. L’any 2002 va ser condecorat amb
la Creu al Mèrit Policial amb distintiu blanc i
en el 2012 va rebre la Medalla a la Dedicació al
Servei Policial. El sotsinspector Gámez comptava amb 83 felicitacions públiques.
Nascut a València en 1966, casat i pare de dos
fills en edat adolescent, era un treballador incansable, amant del ciclisme i de l’atletisme,

que dedicava tot el temps lliure que li permetien les seues ocupacions a practicar tots dos
esports, i fins i tot havia competit en diferents
duatlons, tant a València com fora de la província. La seua dedicació a l’esport de les dues
rodes envaïa fins i tot les seues vacances, que
aprofitava per a dedicar-se a recórrer els ports
de muntanya més mítics de carreres com el
Tour de França o la Volta a Espanya.
El sotsinspector mort era molt conegut a Torrent, on residia des de feia anys i on havia sigut
propietari de diversos negocis. Durant alguns
anys va regentar en unió d’un altre company
un gimnàs amb piscina i, des de feia més d’una
dècada, portava una empresa d’instal·lacions
de pistes de pàdel, activitat que seguia compaginant, quan podia, amb el seu treball com a
investigador en el grup d’Homicidis.
Les restes mortals del sotsinspector Blas Gámez Ortiz, que tenia 51 anys, van ser portades
a primera hora de la vesprada de dimecres al
complex policial de Sapadors, on es va instal·
lar la capella ardent perquè pugureren retre-li
homenatge i donar-li el seu últim adéu tots els
seus companys i amics.
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Per segon any consecutiu el vehicle
ecològic de l’IES La Marxadella és
distingit en els Premis de la Setmana de la Mobilitat de la Comunitat
Valenciana 2017.
En l’apartat d’institucions, organitzacions i empreses va rebre el primer premi el CEIP Crist de la Pau,
de Sant Joan d’Alacant, per Biciescuela, un programa educatiu sobre
la bicicleta, i el segon, l’Associació
de Veïns Els Tolls de Benidorm per
la implantació de la cultura de mobilitat sostenible en l’àmbit del barri
d’Els Tolls. El tercer premi va ser
ex-aequo per a l’Institut d’Educació
Secundària La Marxadella pel seu
projecte ecològic, i per a l’empresa
SAV (Agricultors de la Vega de
València), per la reducció de gasos
contaminants mitjançant la implantació del sistema de conducció
eficient en la recol·lecció de residus
i neteja viària.
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EL VEHICLE ECOLÒGIC DE L’IES LA MARXADELLA,
PREMI SETMANA DE LA MOBILITAT
Els premis estan organitzats per la
Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori.
Els premiats en municipis de més de
50.000 habitants van ser l’Ajuntament de València per ‘Anell Ciclista’; l’Ajuntament de Benidorm per
la creació d’un itinerari segur al
complex escolar de la zona de centre-ponent, i l’Ajuntament de Castelló pel desenvolupament del Pla Director de la Bicicleta i la implantació
de connectors urbans.
Quant als municipis d’entre 50.000
i 20.000 habitants: Sueca, per la
Xarxa de camins escolars del municipi; Ontinyent, per les subvencions per a l’adquisició de bicicletes
urbanes, elèctriques i de kits per a
electrificar bicicletes i, ex-aequo,
Villena, per les mesures per al foment de la bicicleta i Riba-roja, pel
Pla d’Accessibilitat 2016-2017.

TOMÁS PARICIO TORRES REP UN HOMENATGE
DEL CLUB TRINQUET DE TORRENT
La jornada del 23 de setembre va començar
amb una competició de truc en les instal·lacions del Trinquet José María Veguer i, després, va haver-hi un dinar de germanor.
De vesprada el club va homenatjar amb una
partida d’exhibició al seu secretari, Tomás Paricio Torres, per l’esforç i la seua labor dedicada al club, i també per treballar per la divulgació d’aquest esport tan arrelat en la nostra
terra.
A més se li va fer lliurament d’un detall amb
el qual el club Trinquet de Torrent agraïa la
“seua dedicació i constància per a la construcció social i esportiva del club”.
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EL PROJECTE BICIS PARA TODAS GUANYA
EL PREMIS EN VIVO
El projecte Bicis para Todas, de l’associació
torrentina Soterranya i associació AMA, va
guanyar el premi de la RS En vivo, de la iniciativa RS Encuentro, una trobada anual en què
persones de tota Espanya poden inercanviar
experiències i aprendre, i on les empreses donen a conéixer les seues bones pràctiques i el
personal investigador mostra els seus treballs.
Una trobada única de totes les persones amb
interés en l’ètica empresarial i la responsabilitat social des de tots els angles possibles: administració pública, empresarial, professional,
directiva, de la consultoria o estudiants i pú-
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blic en general.
Ha tingut, de mitjana, uns 150 assistents a cadascuna de les tres edicions anteriors: Vila-real, Madrid i Santiago de Compostela, abans de
la d’enguany a València.
El premi s’ha d’agrair a Cimas Innovación, Social Nest, Caixa Popular i Closca Design, que
l’han patrocinat.
http://www.rsencuentro.com/

PREMIS I RECONEIXEMENTS
29 | SETEMBRE | 2017

M. JESÚS ORTEGA, EXCEL·LENT CUM LAUDE
EN LA SEUA TESI SOBRE ARQUEOLOGIA

L’arqueòloga torrentina M. Jesús Ortega va
llegir la seua tesi titulada “Análisis territorial
de la llanura de Valencia. Estudio arqueomorfológico, ocupación del territorio y dinámicas
del paisaje”, el 29 de setembre, a l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica, i que va ser dirigida per Josep M. Palet (ICAC) i Héctor A.
Orengo (University of Cambridge).
El tribunal el formaren Carmen Aranegui
(Universitat de València), Helena Carvalho
(Universidade do Minho) i Victorino Mayoral
(Instituto de Arqueología de Mérida, CSIC).
Maria Jesús Ortega ha estat investigadora
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en formació a l’ICAC gràcies a un contracte
temporal de l’Institut i actualment és investigadora predoctoral adscrita. Ha dut a terme la
tesi en el marc del projecte de recerca Estudi
del paisatge cultural de l’Horta de València
(Valentia Landscape Project VaLandPro), en
què han estat involucrades, a més de l’ICAC,
les universitats de Barcelona, València i Cambridge.

L’objectiu principal del treball és caracteritzar
els processos antròpics i naturals que han intervingut en la configuració del paisatge cultural del territori valencià, sobretot pel que fa

Els treballs s’han articulat en tres línies bàsiques: historicoarqueològica, arqueomorfològica i paleoambiental. L’aplicació d’una nova
metodologia a l’estudi d’aquest paisatge històric ve justificada per la necessitat de revisió
de les anàlisis realitzades fina la data, sobretot
pel que fa a dinàmiques d’ocupació i organització territorial en època antiga. En aquest
sentit concretament la recerca s’ha centrat
en la comprovació de l’existència de centuriacions vinculades a les grans ciutats romanes
del territori: Sagunt, València i Xàtiva.

SERGIO CEAS I VICENT FLUIXÀ,
MEDALLES AL MÈRIT POLICIAL 2017
L’Hort de Trénor va acollir, dissabte 30 de
setembre, l’acte del Dia de la Policia Local de
Torrent, en què es van lliurar les medalles,
felicitacions i esments corresponents a 2017.
Es van anomenar els set policies jubilats el
passat any, per a reconéixer la labor realitzada.
A continuació es va fer lectura de l’acta que
atorga la mètopa oficial d’agraïment a la Policia Nacional de la comissaria de Torrent, en
reconeixement a la seua col·laboració i manteniment de la seguretat ciutadana i la defen-
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a dinàmiques d’ocupació i organització territorial en època antiga.

sa de les llibertats.
Es va entregar la medalla al mèrit policial
a l’agent local Sergio Ceas, que va alliberar
les vies respiratòries d’un menor de 5 anys
que es trobava en estat de xoc, aconseguint
extraure-li una bola d’aliment amb els dits i
salvar-li la vida. I la medalla al mèrit policial
a l’agent Vicent Fluixà, en reconeixement a
la seua intervenció amb el consegüent perill
per a la seua integritat física en una disputa
tumultuària.

PEPITA ESTEBAN, ALCALDESSA
DIA DE LES PERSONES MAJORS
Amb motiu del Dia Internacional de les Persones Majors, l’Ajuntament de Torrent va celebrar el 4t Ple Municipal del Consell de Majors presidit per Pepita Esteban, que enguany
va assumir el càrrec d’alcaldessa per un dia.
Este consell té com a objectiu informar i proposar iniciatives municipals en relació amb la
gent gran.
La jornada es va iniciar amb el lliurament de
la vara d’alcaldia a Pepita Esteban. Posteriorment es van dirigir a la sala de plens on es va
celebrar el consell en què els majors presenten les seues propostes.

A més, l’alumnat del CEIP Sant Joan Baptista
va estar present en el ple i van recitar algunes
poesies sobre persones majors.
Entre les propostes per a enguany han destacat les de seguretat ciutadana, ja que s’ha
sol·licitat la implantació d’una alarma antirobatoris en els centres de majors, sessions
d’orientació sobre les normes de seguretat viària en els centres de majors o la modificació
dels passos de vianants.
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ANDREU MATOSES, MARC GRÀCIA, FERNANDO
SORIANO I JOSEP BALBINO MARTÍNEZ,
GUANYADORS DEL I CONCURS D’IDEES
I PROJECTES EMPRESARIALS DEL SECTOR ESPACIAL
Els joves Andreu Matoses, Marc Gràcia, Fernando Soriano i Josep Balbino Martínez han
guanyat el I Concurs d’Idees i Projectes Empresarials del Sector Espacial, a Sevilla, amb el
seu projecte SRAO. Els quatre són membres
de l’Associació Euroavia, que va participar en
l’esdeveniment emmarcat en la celebració de
la Setmana Mundial de l’Espai.
Andalucía Emprende, entitat dependent de
la Conselleria d’Economia i Coneixement, i
l’Ajuntament de Sevilla, al costat d’altres entitats públiques i privades, van celebrar el Dia
de l’Empreniment, que ha comptat amb la jornada ‘Com fer negocis amb l’espai: experiències empresarials’, que va tindre com a objectiu
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L’escriptora ha manifestat que “Si tot premi és
un honor i una satisfacció, que els teus paisans de Melilla et concendisquen una distinció per defensar i difondre els valors i la cultura de Melilla, i que es produesca en el marc
d’unes festes valencianes dedicades a Melilla,
ja no cap més emoció en unir-se en un acte
les dues terres i mares que tinc i sent: Melilla
i València. Va ser tremendament emocionant
per a mi i em va arribar a l’ànima l’afecte dels
socis i amics de la Casa de Melilla, que tant
suport m’ha donat sempre”.

El lliurament d’aquesta distinció va ser de
mans del president de la Casa de Melilla, José
Luis Caras i del president de l’Associació Veïnal de Patraix, en presència del viceconseller
de Festejos del Govern de Melilla, Francisco
José Díaz i de la Reina de les Festes de la Casa
de Melilla.
L’acte va tenir lloc durant la inauguració de
les Festes Populars de Patraix, que cada any
estan dedicades a una comunitat autònoma i
en aquesta ocasió era a Melilla. Prèviament es
va celebrar un acte en la seu de l’Associació
Veïnal de Patraix en presència de representants de les més altes autoritats valencianes,
en el qual l’alcalde de València, Joan Ribó, i el
viceconseller de Festejos de Melilla van intercanviar obsequis.

ANABEL MEDINA, NOVA CAPITANA DE
LA COPA DE FEDERACIÓ DE TENNIS
La tennista de Torrent Anabel Medina va ser
presentada com a nova capitana de la Copa
Federació per als dos pròxims anys en un acte
celebrat per la Reial Federació Espanyola de
Tennis (RFET) i en el qual també es va presentar Sergi Bruguera.
Medina Garrigues, actual entrenadora de la
letona Jelena Ostapenko, campiona de Roland
Garros, substitueix en el càrrec a Conchita
Martínez l’1 de gener de 2018.
Medina debuta en el seu càrrec contra Itàlia,
del 10 a l’11 de febrer en terres italianes, per a
disputar la primera ronda del Grup Mundial
II.
Nascuda a Torrent fa 35 anys, Anabel Medina va ser 16 del món individual el quatre de
maig de 2009, i tercera del món en dobles, el
10 de desembre de 2008. Ha guanyat onze títols WTA individuals: Palerm (2001). Palerm
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Dels guanyadors Marc Gràcia (amb camiseta de color roig en la imatge) és de Torrent,
exalumne del CEIP Sant Pasqual, que estudia
enginyeria aeroespacial, el mateix que els seus
companys d’equip de Crevillent, Sueca i Moncada.

DISTINCIÓ A DOLORES GARCÍA DE
LA CASA DE MELILLA EN VALÈNCIA
L’escriptora Dolores García, veïna de Torrent,
va rebre el 6 d’octubre el Premi a la Labor
de Difusió del Patrimoni Cultural de Melilla,
dins del programa d’actes de les Festes Populars de Patraix.
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fomentar l’activitat emprenedora en el sector
aeroespacial.
Per a açò, s’ha comptat amb Alter Technology,
B2Space, Turnature i Hypercubes, que van
intervindre en una taula redona en la qual
es va debatre sobre les oportunitats de negoci
existents i les previsions de futur en l’àmbit
aeroespacial.

(2004); Estrasburg i Palerm (2005); Camberra
i Palerm (2006); Estrasburg (2007); Estrasburg
(2008); Fes (2009); Estoril i Palerm (2011). A
més va guanyar 28 títols de dobles.
En el gran eslam les seues millors actuacions
es van donar en Roland Garros en el quadre
de dobles, guanyant el títol amb Virginia Ruano (2008 i 2009). Va ser medalla de plata en
dobles també en els JJOO de Pequín, i ha sigut
finalista de la Copa Federació, competició en la
qual ha disputat 21 eliminatòries (2003-2016),
amb 10 victòries individuals de 13 partits
i huit de dobles en 11. També va guanyar la
Copa Hopman amb Espanya, juntament amb
Fernando Verdasco.
Anabel Medina també és la directora del torneig de tennis femení de València.

PREMIS I RECONEIXEMENTS
19 | OCTUBRE | 2017

SALVADOR SIMÓ, GUANYADOR DEL PREMI
DEL I CONCURS ARTESÀ DEL PALADAR
Salvador Simó (El Nét de Ricardet) va aconseguir el 19 d’octubre el primer lloc de la primera
edició del Concurs Artesà del Paladar 2017 a
la Millor Llonganissa, organitzat per la Confederació Nacional de Detallistes de la Carn
(CEDECARNE), i emmarcat dins de l’agenda
d’activitats preparades per l’associació per a la
celebració de Meat Attraction.
El Nét de Ricardet va competir amb altres
tres professionals de l’ofici: M. Carmen Vera
(Carnisseria Carmen) primera finalista; Francisco Javier Rodríguez (Carnisseria Germans
Rodríguez Ruiz) segon finalista; i Juan Terán
(Carnisseria Juan Terán) tercer finalista.
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HOMENATGE A PILAR ABAD, PRESIDENTA
DE CÀRITAS INTERPARROQUIAL DE TORRENT
Divendres 20 d’octubre va tenir lloc un homenatge a Pilar Abad del Ejido per la seua
labor i trajectòria com a presidenta de Cáritas Interparroquial de Torrent, en el moment
de deixar la presidència, que li van retre els
companys de les nou parròquies torrentines
que tenen este servei d’ajuda a les persones
necessitades.
Pilar Abad, en esta responsabilitat des de
1996 -21 anys complits ja- no deixa Cáritas de
la Sagrada Família, càrrec que exerceix des
de 1984, i al qual havia accedit ampliant el
seu paper de catequista. I continua per tant
en la primera línia d’accions solidàries, com
ara: ajuda als immigrants, orientació familiar,
Hogars Sant Martín de Porres i Santa Rosa de
Lima, persones aturades, grup pastoral i grup
pastoral de la salut.
En la seua llarga trajectòria de persona benefactora ha tingut diferents reconeixements:
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La competició va estar molt renyida perquè
els quatre mestres carnissers que van participar havien sigut prèviament seleccionats
pel seu gran nivell professional i per poder
ser tots dignes representants d’un sector tan
important com és el de la carnisseria-xarcuteria. Tots ells, a més, procedien de diferents
punts d’Espanya (Cantàbria, Burgos, Aragó i
València), la qual cosa ens ha permès gaudir
de la riquesa gastronòmica de cada zona i les
seues diferents formes d’elaborar un mateix
producte.

Premi Cáritas Parroquial a la Millor Labor
Social, que li va concedir el Club de Gerents
de Torrent, Premi del Grup Rocier de Torrent
a la seua labor en pro dels necessitats, i Premi
Dona Atenea 2009 de l’Ajuntament de Torrent.
Pilar Abad, casada i amb tres fills, ha dedicat
una bona pert del seu temps a procurar el
benestar dels demés, treball que va començar
quan residia a València, amb les germanes de
la Caritat de Sant Vicent de Paúl, a la parròquia de la Bona Guia, en el barri de la Malva-rosa, i per un període de 7 anys, que va finalitzar en traslladar-se la família a Torrent.
En l’acte de reconeixement va donar les gràcies a tot l’equip de Cáritas, que ha tingut un
paper imprescindible en la prestació d’ajudes
a persones que ho necessitaven, foren de caràcter econòmic, laboral o d’inserció social.

MARGARIDA CASTELLANO,
PREMI OCTUBRE D’ASSAIG 2017
La 46a edició dels Premis Octubre va atorgar
enguany el protagonisme a la mirada femenina, amb el Premi Joan Fuster d’Assaig per a
l’obra “Passats i presents d’allà i d’ací. Memòria,
autobiografia i jo”, de Margarida Castellano,
que mostra la importància que tenen en les
noves societats multiculturals les dones que
venen d’altres cultures i aporten un nou enfocament en les societats actuals, i en la qual
s’ha valorat especialment l’originalitat i actualitat de la temàtica, molt poc tractada i de
gran impacte.
La guanyadora va explicar que autores com
Najat El Hachmi o Asha Miró han inspirat les
seues reflexions sobre dones immigrades que
escriuen en català i reclamen una identitat
que mai ningú havia reivindicat i ho fan amb

l’autobiografia i com aquest hibridisme afecta a les noves societats perquè és la vida de
dones que es desenvolupen a les escletxes del
poder econòmic.
El jurat va estar format per: Gemma Calvet,
Xavier Antich, Pau Caparrós, Borja de Riquer
i Stefano Cingolani.
Les llàgrimes d’Orfeu, de Vicent Pallarés, va
ser Premi Andròmina de Narrativa; Ratzinger
Papa 265 (els àngels de Sodoma), de Manuel
Molins, premi Pere Capellà de Teatre; i El rastre d’uns escrits, Premi Vicent Andrés Estellés
de Poesia.
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BLAS GÁMEZ, A TÍTOL PÒSTUM, I AGUSTÍN MILLÁN,
HOMENATJATS EN EL DÍA DEL VEÍ
L’acte de celebració del Dia del Veí, el 28 d’octubre,
a la sala cívica del Mercat, organitzat per FAVBUR
Torrent, va tindre un caràcter emotiu pel reconeixement a Blas Gámez com a veí de l’any a títol pòstum. És el policia nacional torrentí que va perdre
la vida en acte de servei el 12 de setembre. La seua
dona i el seu fill van arreplegar la placa commemorativa de mans del president de FAVBUR, José Pascual Castro. L’altre premiat de la vesprada va ser
Agustín Millán, exintendent cap de la Policia Local
de Torrent, per la seua llarga trajectòria treballant
per la seguretat i pels torrentins.
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BORJA CAMPS I JORGE MORA, PREMIATS
AL CONCURS NACIONAL CAIXA SOLO JÚNIOR
L’alumnat del Conservatori Professional de Música de Torrent continua acumulant premis. Aquesta vegada es tracta de dos alumnes de l’aula de
percussió: Borja Camps i Jorge Mora, que van participar a la II edició del Concurs Nacional de Caixa
Solo Júnior a la modalitat B, corresponent a la VI
edició del Festival PERCUTE que organitza la formació valenciana Amores Grupo de Percusión.
Aquest concurs va tindre lloc el dia 2 de novembre al Teatre Auditori de Catarroja. Els dos alumnes del centre presentaren un programa musical
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En els reconeixements anuals es destaca la labor
de veïns i veïnes que treballen cada dia per la millora dels nostres barris i urbanitzacions des de diferents àmbits de la societat. Abans d’homenatjar
els premiats la cultura també va tindre el seu protagonisme amb l’associació Nova Vida, que va fer
gaudir tot el públic amb la seua actuació. I després,
un quartet de corda de la Unió Musical de Torrent
va interpretar diverses peces musicals.

d’una duració máxima de deu minuts.
Borja Camps, alumne de 4t d’EE.PP., va interpretar
dues obres: “La entrada, tocata y marcha de la Tromel”, Suite de S. Fink, i “Tornado” de Marc Kovich,
gràcies a les quals va obtenir el primer premi.
Així mateix, Jorge Mora, que cursa 6é d’EE.PP. , va
obtindre el tercer premi amb la seua interpretació
de “KÍM”, d’Askell Masson.

MARTA CHELET, SEGONA CLASSIFICADA EN
EL PREMI INTERNACIONAL ANDALUSIA FLAUTA
Dissabte 4 de novembre va tindre lloc la final
del XIII Premi Internacional Andalusia Flauta, celebrat a Còrdova en la sala d’actes del Palau de la Diputació Provincial. Marta Chelet
Coll, alumna de 3r d’Ensenyaments Professionals del CPMT, va ser seleccionada per a participar en dita final entre 47 participants i va
aconseguir el segon premi dins de la categoria
infantil.
En la fase prèvia va presentar un programa
en el qual va interpretar “Andante” de Mozart
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L’ESTILISTA TORRENTÍ RUBÉN PEÑA,
PRIMER PREMI PASSAREL·LA FÍGARO
Rubén Peña Pallarés, director artístic de Tony&Guy, amb la seua col·lecció ‘Icons’ era finalista en la categoría de ‘Millor Col·lecció Masculina Comercial’, del prestigiós Premi Fígaro,
que celebrava la huitena edició, i va aconseguir el primer premi, al qual va col·laborar la
bona feina del fotògraf David Arnal.
Altres premis van ser: Perruquer revelació,
Marcos Siero (Tony&Guy-London Academy);
Col·lecció Femenina, David Siero (Tony&Guy-London Academy); Col·lecció de Van-
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i “Andante et escherzo” de Louis Ganne. En la
final el programa triat va ser “Allegreto et Idylle Op. 116” de B. Godard i “Fantasia Pastoral
Hongaresa” de F. Doppler.
El jurat estava format per la catedràtica de
flauta del Conservatori Superior de Còrdova Wendela Claire Van Swol Batchelor; Luis
Orde, professor del Conservatori Superior de
Música de Sevilla; i Juan Ronda Molina, solista de la Reial Orquestra Simfònica de Sevilla.

guàrdia, José García (Kumenhair); Perruquer
Espanyol de l’Any, Manuel Mon (Manuel Mon
Estilisme); Passarel·la Fígaro, María Martínez
(Identity).
Rubén Peña ha estat anteriorment guanyador
del premi Perruquer Revelació convocat pel
Club Fígaro; finalista en els Premis de Perruqueria del Club Fígaro Categoria Masculina
2016; i finalista en els premis AIPP, Categoria
Masculina en 2014, 2016 i 2017.

PREMIS I RECONEIXEMENTS
ALUMNES DEL CPMT INGRESSEN A L’OQUESTRA
15 | NOVEMBRE | 2017 FILHARMÒNICA DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
Aquest any l’Orquestra Filharmònica de la
Universitat de València va convocar proves
per a cobrir les vacants de fagot, trombó tenor, trombó baix, tuba, percussió, violí, viola,
violoncel i contrabaix, en les quals alguns dels
alumnes del Conservatori de Torrent han tingut l’oportunitat de participar.
En finalitzar les proves, Alberto Miquel, Marcos Miquel i Alma Yi Rueda han aconseguit
la plaça de titular en els seus instruments,
respectivament trombó baix, trombó tenor i
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viola. D’altra banda, Paula Lorenzo ha obtingut la plaça de violí suplent.
Cal afegir que els exalumnes del conservatori
Marta Sala, Pedro Martínez i Jorge Mínguez,
també formaran part d’aquesta orquestra
com a violoncel, violí i viola titulars respectivament, mentre que Noelia González hi serà
com a violí suplent.

músics, fou creada en 1995 amb l’objectiu de
proporcionar una formació d’alta qualitat als
integrants, amb professorat especialitzat per
a cada una de les famílies instrumentals. Actualment està dirigida per Hilari García Gázquez, antic alumne de la Universitat i amb un
ampli expedient musical, que dirigeix agrupacions com ara l’Orquestra de València, la
Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana i
Palestine Youth Orchestra.

L’Orquestra Filharmònica de la Universitat
de València, amb una plantilla de 80 joves

RICARDO YAGO SOLER, PREMI
“TORRENTINS QUE FAN BANDA”
L’Ajuntament de Torrent va homenatjar, el 18
de novembre, a l’Auditori, Ricardo Yago Soler, president de la Unió Musical de Torrent
des de 1990 a 2011 i saxofonista des de la seua
fundació, dins de la 2a edició de ‘Torrentins
que fan banda’.

Ricardo Yago ha estat un músic molt professional -encara que el seu lloc de treball el tenia a la Caixa d’Estalvis de Torrent, després
CAM- i alhora ha dut a terme la gestió, en
companyia d’altres persones, que han portat
a l’entitat a un desenvolupament constant.

El consistori ha volgut premiar Ricardo Yago
per la seua contribució a la cultura musical
en el poble de Torrent i ho ha fet en el tradicional Concert de Santa Cecília.

Per a certificar-ho sols s’han de recordar les
diferents agrupacions que han eixit de la
banda, les activitats i cicles musicals organitzats, els premis obtinguts, la construcció de
la nova seu social o l’evolució de la UMT al
llag dels anys.

Ricardo Yago, que en 1970 va ser nomenat
president de la Banda del Patronat de la Joventut Obrera, va tindre, conjuntament amb
altres músics, la iniciativa de reunir les tres
bandes que tenia Torrent en eixe moment
en una única, que poguera competir amb les
agrupacions més importants, i el resultat va
sert el naixement, en 1973, de la Unió Musical de Torrent, en què es fusionaren La Clássica i la Banda del Patronat, un projecte que,
vist des de la perspeciva dels 44 anys transcorreguts, no podia ser més encertat.

En l’acte d’homenatge es va projectar un vídeo, editat per l’Ajuntament, i es va presentar el llibre De saxofonista a president, segona
entrega de “Torentins que fan banda”, també
editat per l’Ajuntament, en què s’arreplega
la trajectòria d’este músic i dades de la seua
biografia així com algus testimonis de persones que han treballat amb ell i coincideixen
en afirmar que ha estat una persona generosa, que ha aportat molt a la societat torrentina.

EDUARDO SILLA I JOSÉ LLOPIS, RECONEGUTS PER
LA SEUA LLARGA TRAJECTÒRIA EN LA UMT
En el mateix acte a l’Auditori, es va fer un reconeixement a dos músics que continuen en

actiu després de molts anys en la UMT com
són Eduardo Silla i José Llopis.
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PREMIS I RECONEIXEMENTS
RAMÓN HERNÁNDEZ YAGO, PREMI EUTERPE PER
22 | NOVEMBRE | 2017 LA DEDICACIÓ A LA SEUA SOCIETAT MUSICAL

Amb motiu de la celebració de Santa Cecília,
el President de la Generalitat, Ximo Puig, va
rebre a la junta directiva de la Federació de
Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV) amb la finalitat de lliurar els seus
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XVIII Premis Euterpe, un dels quals, el de Dedicació a la Societat Musical, ha recaigut en
el nostre paisà Ramón Hernández Yago, de la
Banda Simfònica del Cercle Catòlic, ex-aequo
amb Eduardo Aracil Monllor (Societat Unió
Musical i Artística de Sax).
Els Premis Euterpe són convocats per la FSMCV anualment amb la finalitat d’homenatjar
la música valenciana i d’establir una millor i
més fluïda comunicació amb les diferents entitats polítiques, socials, econòmiques i amb el
públic, en general. El President de la Generalitat ha fet lliurament d’aquests guardons a:
Premi Euterpe a la participació federal: Unió
Musical de Muro (Alacant).
Premi Euterpe a la dedicació a la seua Socie-

ÁNGELA MARTÍNEZ, GUANYADORA DEL XVII PREMI
D’INTERPRETACIÓ VICENT GALBIS
Dimecres 22 de novembre, la sala d’actes del
Conservatori va ser l’escenari de l’acte de lliurament del XVII Premi d’Interpretació Musical Vicent Galbis, les audicions del qual foren
el 10 de novembre, resultant guanyadora
Ángela Martínez Martínez, amb una dotació
de 800 €, que suposa per primera vegada en
la història d’este concurs el triomf d’una in-
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tèrpret de fagot.
El segon i tercer lloc foren par a Ángel Ibáñez
Martínez (arpa) i Alberto Gil Martínez (saxo),
respectivament, amb una dotació de 600 i
300 €.
Havien participat com a finalistes, a més dels
tres premiats: Pedro H. Ortiz (clarinet), Alberto Ballester (flauta) i Marie Francová (piano).

VIII PREMIS CARTA DE POBLAMENT DE TORRENT

El jurat dels VIII Premis Carta de Poblament
de Torrent va atorgar els premis de la huitena edició, que van ser lliurats dissabte, 25 de
novembre, a les següents entitats i persones:
Categoria Arts i Lletres: Cucurucú Teatre i
Coturno Teatre.
Cucurucú Teatre, per la seua trajectòria com
agent dinamitzador de la vida cultural, artística i educativa de Torrent des de 1997,
principalment en l’organització de la Mostra
de Teatre Escolar, que enguany celebra el
XX Aniversari. Esta Mostra suposa un renconeixement i suport al treball del professorat als centres i una via educativa dels joves
espectadors. Coturno Teatre, per la seua
trajectòria en l’activitat cultural de Torrent,
que enguany celebra la X edició de la Mostra de Teatre Amateur Juan Manuel Ferraro.
Els antecedents es retrotrauen als anys 60,
amb el nom Agrupación Teatral de Cámara
y Ensayo de Radio Torrent, i des d’aleshores
no ha parat d’organitzar vetlades teatrals i
altres activitats relacionades amb el món de
la cultura.
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tat Musical: Eduardo Aracil Monllor (Societat
Unió Musical i Artística de Sax) ex-aequo amb
Ramón Hernández Yago (Banda Simfònica
Cercle Catòlic de Torrent).
Premi Euterpe a la institució o empresa pública o privada: Ajuntament de Llíria.
Premi Euterpe extraordinari de la Junta Directiva: Juan Vicente Mateu Alemany.
Ramón Hernández ja va rebre l’any passat
l’homenatge de l’Ajuntament de Torrent
amb el premi Torrentins que fan Banda, i va
publicar el llibre L’honor del clarinetista, que
contenia la biografia i trajectòria d’este músic
torrentí, dedicat a la seua banda durant tant
de temps i amb tanta passió.

Categoria Investigació, Ciència i Tecnologia:
María Téllez Plaza.
Llicenciada en Medicina per la Universitat de
València, especialista en Medicina Preventiva i Salut Pública, doctora en Epidemiologia
per la Universitat Johns Hopkins de Baltimore, Estats Units, i doctora en Salut Pública i
Metodologia de la Recerca Biomèdica per
la Universitat Autònoma de Barcelona. Les
seues recerques se centren en l’aplicació de
mètodes epidemiològics per a l’estudi dels
determinants mediambientals i genètics del
epigenoma i la salut cardiovascular.
Categoria Societat i Concòrdia: Vicent Andreu Besó i Caixa Rural Torrent.
Vicent Andreu Besó és director de l’Institut
Confuci de la Universitat de València des de
la seua creació en 2007, va ser delegat del
Rector de la Universitat de València per a
relacions internacionals de 2002 a 2011 i és
professor de Filologia Anglesa de la Universitat de València des de 1992.

Caixa Rural Torrent és un referent del cooperativisme valencià i també de la societat civil
de Torrent. Entitat que sempre ha estat donant seguretat als seus socis i clients, fins i tot
en temps de crisi. Mai no ha oblidat la seua
tasca social a la que dedica gran part del seu
esforç. Porta 50 anys contribuint amb la seua
activitat i solucions financeres al desenvolupament i progrés econòmic i social de Torrent
i resta de poblacions en què té presència.
Categoria Trajectòria Professional: Isidro
Pérez i Mercedes Pérez.
Per la seua llarga trajectòria professional, on
ha mantingut la idiosincràsia d’un comerç
fundat en 1927, la pastisseria San José, que
gestionen des de 1960. L’atenció als clients,
l’elaboració artesanal dels dolços tradicionals
i la preservació del local i dels objectes vinculats a aquesta activitat artesana, així com
els productes elaborats, els converteixen en
un exponent del comerç local i de l’activitat
tradicional del municipi.

PREMIS I RECONEIXEMENTS
1 | DESEMBRE | 2017

CARLOS BESSINI, MILLOR AGENT
VENEDOR SIC VALÈNCIA 2017
Al I Congrés València SIC (Servici d’Immobles
Compartits), celebrat a Oropesa del Mar l’1 de
desembre, el nostre paisà Carlos Bessini, de
l’empresa Grupo Gestorr, va rebre la distinció
de Millor Agent Venedor, per la seua trajectòria, d’entre els 360 agents de les 107 immobiliàries que integren el col·lectiu SIC València.
Al congrés, a més dels assumptes propis de
l’associació, es plantejaren problemes d’actualitat del món immobiliari i participaren alguns
experts en diferents àrees com ara: Sergi Vergé, Nello d’Angelo, Pere Maymi, Carlos Rentalo o el mag More.
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CONXA CHUST, PREMI CARMEN VALERO DE L’IDECO
La mestra torrentina Conxa Chust ha estat
guardonada amb el premi Carmen Valero
2017, que atorga l’Institut d’Estudis Comarcals de l’Horta Sud (IDECO), guardó creat per
a honorar la mestra de Silla que fou la primera dona llicenciada en Química i Ciències
Naturals.
Conxa Chust va publicar fa uns mesos Les
xiques de Torrent, amb un gran èxit que s’ha
d’afegir a altres publicacions seues anteriors
sobre gastronomia i indumentària. I és, d’altra banda, una persona molt activa en les
iniciatives culturals de la nostra població.
L’IDECO també ha fallat el XXI Premi d’Investigació de l’Horta Sud 2017, que ha atorgat al projecte “El Grup Femení de la residència d’estudiants de Madrid en temps
de guerra: L’Hort de Les Palmes de Picanya
(1936-1939)”, del professor i investigador de
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Carlos Bessini, llicenciat en Filologia, ha participat en nombroses iniciatives de caràcter cultural i social a la nostra població, moltes d’elles
en relació a la barriada de Camí la Nòria, de la
qual fou veí en la seua infància i adolescència.
Per exemple, va publicar El éxito de un fracaso
fa un parell d’anys, on abordava la problemàtica d’aquest barri torrentí, que coincidia amb
la celebració del 30 aniversari de la creació de
l’Associació de Veïns Camí la Nòria, que va
meréixer també l’edició d’un vídeo commemoratiu.

Catarroja, Wilson Ferrús, premi que compta
en esta edició amb el suport de l’Ajuntament
de Torrent i Caixa Popular.
Així mateix ha concedit el Premi Kiko Moret
per la seua trajectòria a Vicent Olmos, nascut a Catarroja, de la Universitat de València
i editor de la revista Afers, fulls de recerca i
pensament.
Hi hagué una gala de lliurament dels premis, el 2 de febrer, a la sala cívica de l’Antic
Mercat, de Torrent, dins de la programació
cultural “El febrer més llarg”, una iniciativa
del consistori torrentí, en la qual es presentava també el llibre del projecte guanyador
de l’any passat, Les Veus de la comarca, de Pau
Sarrió, així com el projecte finalista de 2017,
de Francesc Guillem Chilet, titulat Pintors
contemporanis de l’Horta Sud.

SETEM CV, MENCIÓ COLIBRÍ 2017
DE LA FUNDACIÓ DE L’HORTA SUD

Ha estat atorgada la Menció Colibrí 2017,
de la Fundació Horta Sud i Caixa Popular, a
SETEM Comunitat Valenciana, per les múltiples accions d’educació i sensibilització que
desenvolupa, amb l’objectiu de combatre les
injustícies inherents al capitalisme i contribuir a la construcció d’un model econòmic
que pose a les persones i a la vida al centre.
Les accions que s’inclouen en els seus projectes són: Comunicació per a la transformació
social, Mobilització social, Incidència política

i empresarial, Cooperació amb organitzacions de defensa dels drets humans al nord i
al sud, Articulació i enfortiment de l’economia social i solidària, i Promoció del consum
responsable i la compra pública socialment
responsable.
El lliurament de la Menció Colibrí 2017 es va
celebrar el 14 de desembre, al Museu Comarcal, i amb ell la Fundació Horta Sud vol contribuir a la reconstrucció d’un moviment associatiu compromés en la defensa dels drets

humans i valors democràtics, que contribuesca a una societat més justa i a la millora i
el progrés de la humanitat. Per això volen visibilitzar les associacions que han assumit la
responsabilitat de construir una societat més
justa per a tots i totes, per a permetre que millore la vida de les persones.
http://www.setem.org/site/es/comunitat-valenciana
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EL TIGRES TORRENT RUGBY, CAMPIÓ DE
LA COPA D’ESPANYA
Tigres Torrent Rugby League es va proclamar campió de la Copa d’Espanya 2017, en
una ajustada final en què s’imposaren 28-24
a Custodians Getafe Rugby League, vigent
campió fins eixa final, victòria d’un equip que
començà el 2017 de la mateixa forma que van
acabar el 2016: amb títol.
El Rugby League (versió del joc molt més ràpida que la modalitat a XV, i en la qual alguns
aspectes del contacte entre jugadors també
posseeixen regles diferents) guanya adeptes
per tot el país, però des de fa algunes temporades la batalla pels títols té dos protagonistes:
Tigres Torrent i Custodians Getafe.

4 | MARÇ | 2017

10 | JUNY | 2017

EL TIGRES TORRENT, CAMPIÓ REGIONAL DE RUGBY LEAGUE 9S
Tigres Torrent Rugby es va proclamar campió de la Comunitat Valenciana en 9s i es va
guanyar la participació en la final del campionat Nacional de la disciplina en Peñarroya
(Còrdova) conjuntament amb l’Olímpic Warriors, que va quedar subcampió.

La resta d’equips van quedar classificats així:
Valencian Warriors (2n), Búfals Sedaví (3r),
Ontinyent Rugby (4t) i els debutants Xàtiva
Roosters (5é).

ELS ALEVINS DEL CAT PABLO CAMPAYO, ROCÍO JARA
I L’EQUIP FEMENÍ DE RELLEUS, MEDALLA D’OR EN ELS
CAMPIONATS PROVINCIALS
Dissabte 14 de gener es va celebrar a Gandia
el Campionat Provincial Aleví d’Atletisme, on
va estar el CAT (Club Atletisme Torrent ) que
va deixar molt bones marques per als nostres
atletes. A destacar l’actuació de Pablo Campayo en alçada, campió provincial amb una
millor marca d’1.14.
Lucía Anaya va ser subcampiona en llançament de pes amb un millor llançament de
6.73 i Rocío Jara, per la seua banda, va aconseguir la tercera posició en el 500 mll amb un
temps d’1.37.26.
El 18 de febrer de 2017 hi hagué el Campionat
Provincial per Equips, una magnífica competició de l’equip aleví del CAT, on quedaren en
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tra ciutat: els jugadors del Tigres Torrent José
Manuel Santos, Manuel Ribes, Pepe García i
Luca Mangiaterra. Els italians s’imposaren
per 40-16.

EL TIGRES TORRENT, CAMPIÓ DE NINES DE
LA COMUNITAT VALENCIANA
Tigres Torrent Rugby es va proclamar campió de la Comunitat Valenciana en Nines (9
s), a Beniparrell, per tercera vegada, en la cinquena edició del campionat.

14 | GENER | 2017

Al campionat van fer també un bon paper els
equips Olímpic Alaquàs, Valencian Warriors
i CR Muro.

TORRENTINS EN LA SELECCIÓ ESPANYOLA DE RUGBY LEAGUE
SUB-21
Daniel Morales, torrentí i jugador de Tigres
Torrent, va ser el capità de la Selecció Espanyola Sub-21, que es va enfrontrar a Itàlia
Sub-21 el 10 de juny a la ciutat italiana de
Saluzzo, en partit internacional, en el qual hi
hagué també altres protagonistes de la nos-

1 | OCTUBRE | 2017

Ells van protagonitzar l’última final de lliga
(que es desenvolupa de gener a abril, i on els
Tigres són els vigents campions), i ells es tornaren a veure a Torrent per a la final de Copa
de Rugby League d’Espanya, que ha contribuït a consolidar als valencians com el gran
referent nacional.
Els Tigres Torrent compten amb el reeixit
equipe sènior, amb una categoria júnior forjada en diferents clínics pels col·legis (amb 13
jugadors aproximadament) i la femenina, en
què unes 10-11 xiques coneixen i evolucionen
sobre les claus d’una modalitat visualment
molt espectacular.

primer lloc les rellevistes del 4 x 200 Marta
Rubio, Alba Rufino, Emma Jiménez i Rocío
Jara.
També fou 1a Rocío Jara en 60 mll, 2a Marta
Rubio en 60 mt i 3a Lucía Anaya en la prova
de pes.

PÒDIUM ESPORTS
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DANIEL PEÑA, MEDALLA DE BRONZE EN EL CAMPIONAT
D’ESPANYA SUB-21 DE BILLAR A TRES BANDES
El torrentí Daniel Peña, billarista de 19 años,
va acabar el XXXV Campionat d’Espanya Sub
21 de Billar, celebrat el cap de setmana del 13
al 15 de gener, en el Centre d’Alt Rendiment
de Múrcia, amb la medalla de bronze. El jove,
que pertany al Club Billar Torrent, porta cinc

10
15
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DANIEL PEÑA EN EL MUNDIAL JÚNIOR
DE BILLAR A TRES BANDES
Els dies 15, 16 i 17 de setembre es va disputar el Mundial Júnior de Billar a tres bandes
a Múrcia, amb la participació de Daniel Peña
Fernández, veí de Torrent.
L’espanyol Carlos Anguita es va proclamar
campió, Beomyeol Lee fou medalla de Plata i
Myung Woo Cho i Gwendal aconseguiren la
de bronze.
El nostre paisà Daniel Peña va quedar en una
discreta 16a posició.
La temporada passada Daniel Peña Fernández es va proclamar subcampió d’Espanya
Sub-21 de Billar a Tres Bandes, que va supo-

21 | GENER | 2017

anys en este centre especialitzat per a esportistes amb projecció.
El resultat d’este campionat ha estat: 1. Carlos
Anguita. 2. Mario Mercader. 3 i 4. Ex-aequo.
Daniel Peña i Joan Benedito.

sar el colofó als bons resultats de 2014, en què
va aconseguir el subcampionat, i 2015, amb el
primer lloc del Campionat d’Espanya Sub-17.
En el Centre d’Alt Rendiment Infanta Cristina, a Múrcia, pot compaginar l’esport amb els
estudis, i així és com ha aconseguit posar el
seu nom en el més alt de les competicions nacionals de billar. I escriu en els primers llocs
de la llista d’agraïments per haver ajudat a
aconseguir-ho a la seua família, al seu entrenador José Carrasco i al patrocinador P&P
Rehabilitació.

DANIEL CERDÁN, CAMPIÓ PROVINCIAL
ABSOLUT D’ATLETISME EN 60 METRES
En la primera jornada del Campionat Provincial Absolut en la prova de 60 mll, l’atleta del
CAT Dani Cerdán, es va proclamar campió i
aconseguia marca mínima per a participar en
el Campionat d’Espanya Promeses i Absolut.
Antonio Araque es va proclamar subcampió

28 | GENER | 2017
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provincial i va guanyar la seua sèrie.
En la segona jornada del Campionat Provincial Absolut, del dia 28 de gener, l’atleta del
CAT Ricardo Martín va ser tercer classificat
i medalla de bronze en la prova de triple amb
un salt de 10.84 m.

DANI CERDÁN, CAMPIÓ AUTONÒMIC PROMESES
Excel·lent competició la de Daniel Cerdán en
200 mll, on es va proclamar campió autonòmic amb un temps de 21.55.
També excel·lent Jordi Mortes, subcampió en
200 mll amb 22.50 i medalla de bronze en
60 m amb un temps de 7.18. Pilar Pons va ser
campiona autonòmica en 200 mll amb 26.09
i bronze en salt de llargada amb 5.15 m. Igna-

cio Espí, campió autonòmic en salt amb perxa
amb 4.20 m. Regina Aguirre, subcampiona
en 800 mll amb un temps de 2.21.24. Álvaro
de Cámara, subcampió de 400 mll amb 52.03.
Francisco Villalón, tercer i medalla de bronze
amb 52.80. Javier Rosa, medalla de bronze en
800 mll amb 1.59.41

DANI CERDÁN, CAMPIÓ DEL I TROFEU CHAMARTÍN
En el I Trofeu Chamartín, celebrat el 2 de
febrer, Daniel Cerdán es va proclamar cam-

pió en la prova de 200 mll amb un magnífic
temps de 21.41.

DANI CERDÁN, SUBCAMPIÓ D’ESPANYA PROMESES
Daniel Cerdán va aconseguir el subcampionat d’Espanya d’Atletisme Promeses en la
prova de 200 mll, i va fer un temps que li per-

metria participar en el Campionat Europeu
de la mateixa especialitat, que es disputaria a
Polònia del 13 al 16 de juliol.

DANI CERDÁN, SUBCAMPIÓ D’ESPANYA ABSOLUT EN PC
Daniel Cerdán es va classificar segon en 200
mll, amb un temps de 21.25 en el Campionat
d’Espanya Absolut de Pista Coberta, i renova

així este lloc que ja va a conseguir en l’edició
2016.
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DANI CERDÁN, EN EL CAMPIONAT EUROPEU D’ATLETISME
Dani Cerdán va participar seleccionat per
l’equip representant d’Espanya en el Campionat d’Europa d’Atletisme, que es va celebrar
a Lille (França) entre els dies 23 i 25 de juny.

DANI CERDÁN, CAMPIÓ D’ESPANYA PROMESA 200 M
El cap de setmana de l’1 i 2 de juliol Torrent va
acollir el Campionat d’Espanya Promesa d’Atletisme, una important cita esportiva que va
reunir, en les instal·lacions de Parc Central,
més de 600 atletes vinguts de tot el país.
La gran atracció local del campionat fou Da-

27
29
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100 mll, amb una marca de 10.70.

DANIEL CERDÁN, SUBCAMPIÓ D’ESPANYA ABSOLUT
A Serrahima (Barcelona), el 23 de juliol, amb
un excel·lent crono de 21.05 (20.95 en SF amb
+2.6 vv) i millor marca personal, Dani Cerdán
va aconseguir la medalla de plata del Campionat d’Epanya Absolut per darrere de Samuel
García amb 20.59.
Sens dubte, la millor temporada, que va con-

cloure amb la seua partipació en Relleus de la
Selecció Absoluta en la Copa de Europa o la
seua participació fins les semifinals de l’Europeu Su-23 en Polònia. Segurament fóra l’inici
d’una brillant carrera en el doble hectòmetre,
en la qual ha tingut molt a veure la direcció
del seu entrenador José I. González.

IVÁN MÁRQUEZ, CAMPIÓ PROVINCIAL JUVENIL
EN 60 MLL
En el cap de setmana del 27 al 29 de gener es
van celebrar diferents campionats provincials (juvenil, infantil i cadet) amb la participació del Club Atletisme Torrent, amb un gran
èxit d’Iván Márquez, que es va proclamar
campió en la prova de 60 mll amb un temps
de 7.29, en el Campionat Juvenil.
En el Campionat Infantil Laura Tello va que-
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dar subcampiona i medalla de plata en la prova de triple salt, amb una marca de 9.34 m.
Juan Luis Hortelano, subcampió provincial i
medalla de plata en 60 mll amb un temps de
8.51. I Rubén García, tercer classificat i medalla de bronze en llargada amb un salt de 4.62
m.

IVÁN MÁRQUEZ, SUBCAMPIÓ D’ESPANYA JUVENIL
ATLETISME A L’AIRE LLIURE
La població de Getafe va acollir, el 24 de juny,
el Campionat d’Espanya Juvenil d’Atletisme a
l’Aire Lliure, i l’atleta del CAT Iván Márquez
va aconseguir el subcampionat en 100 mll, i
acompanyà, així, l’altre subcampió del CAT
Pablo López, en salt d’alçada.

Iván va fer una marca d’11.00 en uns magnífics últims 30 m.
Els dos torrentins es van guanyar la participació en el Trofeu Ibèric, en la selecció espanyola.

IVÁN MÁRQUEZ, CAMPIÓ DE LA COPA IBÈRICA EN 100 MLL
Igual que havia ocorregut la setmana anterior
a Getafe, en Àvila també van brillar els dos
torrentins de la disciplina juvenil d’atletisme,
que quedaren campions de la seua especiali-

tat, Iván Márquez, en 100 mll, i Pablo López,
en salt d’alçada.

IVÁN MÁRQUEZ, PLATA I BRONZE EN EL PROVINCIAL
SUB-20 JÚNIOR D’ATLETISME
Iván Márquez va obtindre la medalla de plata
en 400 mll amb 54”40 i la de bronze en 60 mll
amb 7”30, en el Campionat Provincial Sub-20
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niel Cerdán, atleta del Club Atletisme de Torrent, que va aconseguir l’or en 200 m amb
una marca de 21.06, que, a més, li va servir
per a revalidar la seua marca mínima per a
l’europeu de Polònia.

DANI CERDÁN, SUBCAMPIÓ AUTONÒMIC ABSOLUT
EN 100 MLL AIRE LLIURE
L’atleta de Torrent va aconseguir, el 8 de juliol,
la plata del Campionat Autonòmic Absolut en

23 | JULIOL | 2017

Dani Cerdán va competir amb la Selecció Nacional Absoluta en els Relleus 4 × 100, en els
quals els representants espanyols quedaren
en un discret 11é lloc, amb 40.05.

Júnior d’Atletisme, que es es va celebrar a València el 15 de desembre.
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CLAUDIA RUBIO, CAMPIONA PROVINCIAL
CADET DE PROVES COMBINADES
L’atleta torrentina Claudia Rubio va ser campiona provincial i medalla d’or amb 2.959
punts guanyant tres proves (60 mt, alçada i

4 | FEBRER | 2017

CLAUDIA RUBIO, SUBCAMPIONA AUTONÒMICA ABSOLUTA
EN TRIPLE SALT
El 4 de febrer es va proclamar subcampiona Claudia Rubio en triple amb una marca
d’11.42 m que la col·locaren provisionalment
tercera del rànquing nacional.
S’han de destacar també les actuacions de
Paula Orts en perxa, amb un salt sobre 3.55

11 | MARÇ | 2017
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Molt bona prestació de Claudia Rubio que va
obtindre plata en llargada amb 5.46 m, MMP
(igual marca que la 1a, però 2 cm menys en el
segon millor salt 5.42 m per 5.40 m) i 5a en
triple salt també amb millor marca personal

d’11.49 m, amb la qual altres anys haguera
sigut campiona d’Espanya, però que enguany
no era suficient pel moltíssim nivell abastat.

CLAUDIA RUBIO, OR EN 100 MT I LLARGADA EN EL
AUTONÒMIC CADET D’AIRE LLIURE
mic Cadet d’Aire Lliure.

CLAUDIA RUBIO, SUBCAMPIONA D’ESPANYA CADET
AIRE LLIURE EN LLARGADA
Per arredonir la bona temporada Claudia Rubio Rodríguez va quedar subcampiona d’Espanya de llargada en la categoria Cadet, en

29 | GENER | 2017

prova de 300 mll, amb 42.31 (mínima Campionat Espanya PC) i Álvaro Capel, també plata
en la prova de triple salt amb una marca de
12.88 m.
Les medalles de bronze, per a Haizea Ruiz en
salt amb perxa; en els 60 mll, Paula Giménez
i Mario Bello, i en salt d’alçada Javier López.

CLAUDIA RUBIO, SUBCAMPIONA D’ESPANYA CADETS PC

El 3 de juny, a Alacant, Claudia va treure dos
ors: el de 100 mt i el de llargada, en el Autonò-

1
2

m (igualant la seua marca personal i rècord
del CAT), que li va suposar el subcampionat;
i Abraham Miyares, també en triple, que va
aconseguir la medalla de bronze amb un salt
d’13.93 m.

CLAUDIA RUBIO, DUES MEDALLES D’OR EN EL CAMPIONAT
AUTONÒMIC CADET D’ATLETISME
Claudia Rubio va aconseguir dues medalles
d’or en el Campionat Autonòmic Cadet, celebrat l’11 de març, concretament les de triple
salt amb 11.15 m (MMP) i en salt de llargada
amb 5.28 m.
Alba Moreno va ser or en llançament de pes
(12.14 m, MMP), Ángela Felguera, plata en la

18 | MARÇ | 2017

llargada) i va quedar segona en 600 mll en el
Campionat Provincial Cadet d’Atletisme.

el Campionat Nacional d’Atletisme que es va
disputar a Múrcia els dies 1 i 2 de juliol.

X CARRERA MUNTANYA SERRA PERENXISA
El càmping La Piràmide de Torrent va ser un any
més el punt d’eixida i d’arribada de la X Carrera
Muntanya Serra Perenxisa. Una trobada que enguany ha celebrat la sisena edició i que va acollir
més de 500 corredors en les dos modalitats disponibles. La primera de Promoció amb un recorregut
de 12 quilòmetres i un desnivell de 350 metres i la
Trail, en la qual els participants més experimentats van fer un recorregut de 21 quilòmetres amb
un desnivell de 1.000 metres pels vessants i senderes de la serra Perenxisa.

En la distància llarga els guanyadors de la prova
van ser Enric Miquel Martínez Aliaga, del club
Komando Trail, en categoria masculina amb un
temps de 01:55:15, i María Jesús Algarra Algarra
que va aconseguir la millor marca en categoria
femenina amb 02:23:36. En la prova de 12 quilòmetres el primer a creuar la meta va ser Victor
Candel Muñoz que va detenir el cronòmetre en
01:00:37, del grup Tragalegus Organització i en la
categoria femenina la victòria va ser per a Elena
Pastor Perol amb un temps de 01.18.14.

Els participants es van dividir en diferents categories en funció de les edats, en la Trail hi havia
les categories: absoluta, veterana, màster, majors
de 60 anys i local i la carrera de Promoció amb
l’absoluta, veterana, màster, local i cadet. Enguany
tots els participants van rebre una samarreta i un
tapaboques amb l’eslògan de la campanya “Sóc de
Torrent, en qualsevol esport”.

Entre els corredors locals, Alfonso de la Torre Sáez
va ser el millor de la prova llarga amb un temps
de 01:57:54 i Luz Cabanes Castelló la primera torrentina a creuar la línia de meta amb 02:46:47. En
la prova curta els millors competidors del nostre
municipi van ser, en la categoria masculina, Joaquín Moreno Casado amb 01:05:34, i Rosa Maria
Garrote de Miguel amb un temps de 01:35:12.
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EL TRINQUET DE TORRENT C, CAMPIÓ AUTONÒMIC
D’ESCALA I CORDA 3A CATEGORIA
L’equip Trinquet de Torrent C es proclamà
guanyador del Campionat Autonòmic d’Escala i Corda en la tercera categoria, diumenge 19
de febrer.
El trinquet municipal de Sueca va acollir les
finals del XIX Campionat Autonòmic d’Escala
i Corda on els dos equips de Torrent van viure
un derbi molt especial: els equips locals disputaven la final de la tercera categoria.
La partida va ser molt emocionant, igualada
i competida, on la graderia animava els dos

equips per igual. El Torrent C, format per Óscar, Miguel, Laso i Dani, es va proclamar vencedor front al Torrent B, els components del
qual eren Alberto, Lago, Raúl i Ramón, amb
un resultat de 60-40.
Els esportistes torrentins van fent camí en
esta modalitat tan arrelada a la nostra tradició, que ens deixa enguany per a la ciutat
una merescuda primera i segona posició en el
campionat autonòmic

RAÚL MAREK, DUES VEGADES CAMPIÓ D’ESPANYA
28 | FEBRER | 2017 DE SALVAMENT I SOCORRISME
En el XXXI Campionat d’Espanya Juvenil,
Júnior i Absolut de Salvament i Socorrisme,
celebrat del 25 al 28 de febrer a Castelló, el
torrentí Raúl Marek es va proclamar dues vegades campió.
Concorregueren prop de 300 socorristes -81
equips de 43 clubs i 10 comunitats autòno-

31 | AGOST | 2017

RAÚL MAREK, EN EL CAMPIONAT D’EUROPA JÚNIOR
DE SALVAMENT I SOCORRISME
Del 31 d’agost fins el 9 de setembre es va celebrar a Bèlgica el Campionat d’Europa Júnior
de Salvament i Socorrisme, en el qual participava el torrentí Raúl Marek Scpunar Rosa,
del Club Sirenas, de Catarroja, en la categoria
Júnior.
La selecció masculina estva formada per Diego Pardo Esteban i Roberto Moreno Lorenzo
(Alcarreño de Salvamento y Socorrismo), Javier González Gómez (ACN Marisma), Albert
Mateu Planells i Raúl Marek Szpunar Rosa
(Sirenas de Catarroja) i José Manuel Santano

1 | MARÇ | 2017

mes-, i el torrentí Raúl Marek es va proclamar
dues vegades campió d’Espanya, una vegada
subcampió en les seues modalitats i altres
tres vegades subcampió amb el seu equip de
relleus de la categoria Júnior format per Raúl
Marek, Albert Mateu, Sergio Yago i Alejandro
Ara.

Pérez (Top Ten).
De les onze medalles que va aconseguir la selecció espanyola sis eren de la categoria Absoluta i les altres cinc de la Júnior.
Raúl Marek va fer medalla de bronze en la
prova 4 x 50 m combinat de salvament, amb
l’equip en què participaven també José Manuel Santano Pérez, Albert Mateu Planells i
Diego Pardo Esteban.
I també va aconseguir un quart lloc en 100
metros remolc de maniquí amb aletes.

ITZIAR GALA, MEDALLA DE BRONZE EN EL TROFEU
INTERNACIONAL DE LUXEMBURG
La gimnasta torrentina Itziar Gala del Club
Àngels va aconseguir, l’1 de març, la medalla
de bronze en el Trofeu Internacional de Luxemburg, amb els seus exercicis de mans lliures i cèrcol.

El jove club torrentí Àngels s’obria pas en el
panorama nacional i internacional, encara
que es tractara d’una competició amistosa per
a la gimnàstica rítmica, que no està catalogada
d’alt rendiment.

EVA CARRATALÁ I ANAHÍ MARTÍNEZ PARTICIPEN EN
MARÇ | |2017
2846 | |FEBRER
2017 EL TROFEU INTERNACIONAL D’ALKMAAR
Les gimnastes Eva Carratalà i Anahí Martínez, del CD Herca, van participar al Trofeu
Internacional d’Alkmaar (Amsterdam) els dies
4 al 6 de març i van obtenir uns bons resultats.
Anahí Martínez aconseguí la quarta plaça
amb la suma dels seus exercicis de corda i
mans lliures.
En aquest trofeu participaven gimnastes de
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les seleccions de països del nord d’Europa, la
qual cosa col·loca el club torrentí en una posició important en el marc de les competicions
de caràcter internacional.
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PABLO GÁMEZ, BRONZE EN CAMPIONAT D’ESPANYA
JÚNIOR D’ATLETISME EN PISTA COBERTA
Pablo Gámez, del Club Atletisme Torrent, va
demostrar ser un competidor impressionant,
i en la final del campionat d’Espanya celebrat
en el pavelló Luis Puig de València es va alçar amb la medalla de bronze amb una marca
que millorava la seua personal en 4 cm i va
estar a punt de passar en el seu segon intent

11 | MARÇ | 2017

PABLO LÓPEZ, SUBCAMPIÓ D’ESPANYA
D’ATLETISME JUVENIL PC
En el segon intent del 2.05 m Pablo López va
tenir durant un instant la medalla d’or en les
seues mans i el que és més important, mínima
del campionat del món juvenil de Kenya, però
en l’últim sospir es va haver de conformar
amb la medalla de plata amb 2.03 m, havent
millorat la seua marca personal en 5 cm. Va
ser una competició de salt d’alçada de menys a
més amb massa nuls per part de Pablo (18 salts
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en total) i des de l’1.99 m (2.01 - 2.03 - 2.05) mà
a mà amb Asier Martínez, del Pamplona At,
que seria el campió. Competició emocionant
i treballada amb un resultat magnífic, plata,
2.03 m (MMP) i la sensació que aqueixa mínima mundialista es pot aconseguir, per açò el
van seleccionar per a la concentració nacional
de salts a Sòria.

PABLO LÓPEZ, SUBCAMPIÓ D’ESPANYA EN SALT D’ALÇADA
En el Campionat d’Espanya Juvenil d’Aire
Lliure, el dia 24 de juny, a Getafe, Pablo López

es va proclamar subcampió de salt d’alçada,
amb 1.94 m.

PABLO LÓPEZ, CAMPIÓ DE LA COPA IBÈRICA D’ATLETISME JUVENIL
Pablo López guanyava l’alçada amb una marca de 2.02 m, la seua millor en aire lliure, en
la competició Copa Ibèrica, celebrada a Àvila

l’1 de juliol, on confirmà, així el seu bon estat
de forma, que l’ha dut a alguns èxits esportius
importants.

PABLO LÓPEZ, OR EN EL PROVINCIAL SUB-20 JÚNIOR D’ATLETISME
Pablo López va obtindre la medalla d’or en
salt d’alçada amb 2.00 (mínima per al Campionat d’Espanya), en el Campionat Provincial
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els 2.00 m.
Al costat d’este atleta van concórrer també
els torrentins Abraham Miyares, Andrea
Román i Lucía López, que malgrat no estar
brillants van fer un digne paper en la competició.

Sub-20 Júnior d’Atletisme que es es va celebrar a València el 15 de desembre.

ALBA MORENO, CAMPIONA AUTONÒMICA
CADET EN LLANÇAMENT DE PES
En el Campionat Autonòmic Cadet de PC l’atleta torrentina Alba Moreno va aconseguir el
primer lloc en la disciplina de llançament de
pes (12.14 m MMP).

13 | MAIG | 2017

En la mateixa competició es van aconseguir
nou medalles, d’elles 3 d’or, la d’Alba Moreno i
les dos de Claudia Rubio.

ALBA MORENO, OR EN LLANÇAMENT DE PES EN
EL CAMPIONAT PROVINCIAL CADET
El Club Atletisme Torrent va aconseguir sis
medalles d’or en el Campionat Provincial Individual Cadet, celebrat a Sueca el 13 de maig.
A més de la d’Alba Moreno van treure medalla d’or Mario Bello, en 100 mll, Álvaro Capel

en triple salt, Javier López en alçada, Paula
Giménez en 100 mll i Haizea Ruiz en llançament de perxa.
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ALBA MORENO, OR EN LLANÇAMENT DE PES EN EL AUTONÒMIC CADET D’AIRE LLIURE
Alba Moreno aconseguí la medalla d’or en el
Campionat Autonòmic Cadet d’Aire Lliure,

15 | DESEMBRE | 2017

ALBA MORENO, PLATA EN EL PROVINCIAL SUB-18 JUNVENIL
D’ATLETISME
Alba Moreno va obtindre la medalla de plata
en llançament de pes amb 11.41, en el Campionat Provincial Sub-18 Juvenil d’Atletisme,

11
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en la disciplina de llançament de pes, amb
una marca d’11.91 m.

que es es va celebrar a València el 15 de desembre.

MARÍA ORTIZ MEDINA, BRONZE EN EL
CAMPIONAT D’ESPANYA JÚNIOR DE JUDO
El cap de setmana de l’11 i 12 de març, a la localitat madrilenya de Pinto, la judoca torrentina del club Herca María Ortiz Medina es va

proclamar tercera i medalla de bronze en el
Campionat d’Espanya Júnior.

MARÍA ORTIZ, EN L’EQUIP NACIONAL JÚNIOR
19
21
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La torrentina María Ortiz Medina, judoca del
club Herca, va ser seleccionada (categoria - 57
Kg) per a l’Equip Nacional Júnior, que participava en la European Cup Júnior de A Coruña,
els dies 19, 20 i 21 de maig, amb les tècniques
Raquel Barrientos Espinosa i Kiyoshi Uemat-

EVA CARRATALÁ, MEDALLA DE BRONZE EN LA FASE
PROVINCIAL DEL CAMPIONAT NACIONAL BASE
Eva Carratalá (CGR Herca) va aconseguir la
medalla de bronze en la fase autonòmica del
Campionat Nacional Base de Gimnàstica Rítmica, que es va celebrar a Guadalajara l’11 de
març.

12 | MARÇ | 2017

Eva Carratalá i la també torrentina de l’HERCA Vera Sáez es classificaven en el grup de las
10 millors gimnastes per a la fase autonòmica
de la competició.

EL CLUB BALONMANO TORRENT,
CAMPIÓ DE LLIGA 2016-2017

Diumenge 12 de març l’equip sènior A del
Club Balonmano Torrent es va proclamar
per tercer any consecutiu campió de la lliga
regular de la primera divisió autonòmica, a
més d’aconseguir el bitllet a la fase d’ascens
en traure els dos punts necessaris a casa del
Club Handbol Xàtiva.
L’encontre va ser com s’esperava, molt tibant
i amb molta pressió en tots dos equips, ja que
els dos es jugaven l’opció d’estar en la fase
d’ascens a segona divisió nacional. La primera
part va estar dominada per l’equip entrenat
per Javier López, però un sobreesforç final de
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su Treviño.
En 2016 María es va proclamar, en Lorca
(Múrcia), Campiona Júnior d’Espanya de
Sambo (modalitat lluita de judo), el 6 de febrer; i els dies 20 i 21 de febrer, campiona de
la Copa Espanya A Sub-21, a València.

l’equip local va fer que el partit arribara amb
un sol gol d’avantatge al descans.
L’inici de la segona part va ser irregular per
tots dos equips, que alternaren avantatges en
el marcador. Però va ser a partir del minut
20 de la segona part quan l’equip torrentí va
poder trencar el partit gràcies a una gran defensa i gran porteria que van facilitar contraatacs fins a arribar al resultat final de 23-29.
En la fase d’ascens el Balonmano Torrent va
quedar segon en el seu enfrontament amb el
CB Castelló, després de guanyar al Club Ba-

lonmano Almoradí i Club Balonmano Llíria.
I el 8 d’abril, l’equip de Torrent va cedir davant el Balonmano Mislata B el tercer lloc
de la posició autonòmica, partit que va suposar alhora la retirada de dos dels jugadors
més històrics de l’entitat: Juanjo Montesinos,
sempre amb el número 1 a l’esquena, més de
vint anys jugant, i Miguel Maestro, un del
jugadors més grans que han eixit de l’equip
i que va passar per les seleccions autonòmica
i nacional.

PÒDIUM ESPORTS
12 | MARÇ | 2017

GUILLERMO BARÓN, CAMPIÓ AUTONÒMIC
ABSOLUT EN EL NACIONAL DE NATACIÓ
ADAPTADA PER COMUNITATS AUTÒNOMES
El cap de setmana del 10, 11 i 12 de març, a
Oviedo, es van disputar les proves del Campionat d’Espanya de Natació Adaptada per
Comunitats Autònomes, amb la participació
de 192 esportistes, i on el torrentí Guillermo
Barón Andreu va aconseguir el primer lloc
dels valencians.
Van col·laborar en l’organització la Federació
Espanyola d’Esports de Persones amb Discapacitat Física (FEDDF), la Federació Espanyola d’Esports per a Cecs (FEDC) i la Federació
Espanyola d’Esports per a Persones amb Discapacitatd Intelectual (FEDDI).

26
29

| OCTUBRE | 2017

GUILLERMO BARÓN EN LA CONCENTRACIÓ DE TECNIFICACIÓ
DE LA FEDERACIÓ ESPANYOLA
Guillermo Barón, del Club Barracudas de Torrent, ha estat l’únic nadador valencià en la
Concentració de Tecnificació Esportiva, que
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va convocar la Federació Espanyola, els dies
26 al 29 d’octubre, a les instal·lacions esportives de Moralzarzal (Madrid).

ÁLVARO CAPEL, SUBCAMPIÓ D’ESPANYA
CADET ATLETISME
El 18 de març, a Antequera, amb la major representació de la història de cadets del Club
Atletisme Torrent en un nacional individual de pista coberta, van tancar la temporada
amb un molt bon resultat, 2 medalles de plata,
6 finalistes (entre els 8 millors) i 5é club en la
classificació de punts totals, d’entre més de
250 clubs participants dels quals van puntuar
quasi 100.
Álvaro Capel va treure medalla de plata amb
una gran prestació en el concurs de triple,

13 | MAIG | 2017

3 | JUNY | 2017

| JULIOL | 2017

I també va treure el primer lloc en el Campionat Provincial Cadets d’Aire Lliure, en el

qual el Club Atletisme Torrent aconseguiria
sis medalles d’or, sis de plata i set de bronze.

ÁLVARO CAPEL, OR EN TRIPLE SALT DE L’AUTONÒMIC
D’AIRE LLIURE
Autonòmic d’Aire Lliure.

ÁLVARO CAPEL, BRONZE EN EL CAMPIONAT D’ESPANYA
CADET D’ATLETISME AIRE LLIURE
En el Campionat Nacional d’Atletisme que es
va disputar a Múrcia els dies 1 i 2 de juliol,
Álvaro Capel Royo va aconseguir el bronze

15 | DESEMBRE | 2017

amb un salt en el 2n intent d’11.17 m que també suposava la seua millor marca personal.
Una setmana abans, en el Campionat Autonòmic Cadet havia aconseguit medalla de plata
en triple salt, que anunciava els bons resultats
posteriors.

ÁLVARO CAPEL, OR EN EL CAMPIONAT PROVINCIAL CADET

A Alacant, el 3 de juny, Álvaro Capel acoseguí
la medalla d’or en triple salt (13.41 m) en el

1
2

Guillermo Barón és membre del Club de Natació Barracudas, de Torrent, i ha aconseguit
dues medalles de plata i el rècord d’Espanya
Júnior en 50 amb 33:13 s, i 100 papallona amb
01:16 s. Amb aquestes victòries l’esportista es
va convertir en el campió d’Espanya de la Comunitat Valenciana.
A més, Guillermo segueix arreplegant èxits,
com el del Campionat de Dos Hermanas (Sevilla), on va aconseguir una medalla d’or i tres
de plata amb un rècord d’Espanya Júnior en
50 i 100 papallona en piscina de 25 metres.

en triple salt, amb una marca de 13.51, amb
què coronava la bona temporada que ha fet.

ÁLVARO CAPEL, OR EN EL PROVINCIAL SUB-18 JUVENIL D’ATLETISME
Ávaro Capel va obtindre la medalla d’or en
salt de llargada amb 5.78 en el Campionat

Provincial Sub-18 Juvenil d’Atletisme, que es
es va celebrar a Vàlencia el 15 de desembre.
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MARTA ORTIZ MEDINA, CAMPIONA EN LA
COMPETICIÓ GALLEGA SÈNIOR DE JUDO
Marta Ortiz es va proclamar, el cap de setmana del 25 i 26 de març, campiona gallega
sènior en -63 kg, en guanyar la competició
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MARTA ORTIZ, EN EL CAMPIONAT D’ESPANYA ABSOLUT DE
JUDO
La judoca torrentina del Club Herca Marta
Ortiz va quedar en seté lloc en el campionat
nacional absolut de judo, competició a la qual
concorria per primera vegada i fent història
perquè és la primera dona torrentina en arribar a un campionat absolut. Marta Ortiz va
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guanyar 3 dels seus combats per Ippon, i altres dos els va perdre en el sòlm un d’ells amb
la campiona d’Espanya.

MARTA ORTIZ, SUBCAMPIONA D’ESPANYA EQUIPS SÈNIOR
La judoca torrentina Marta Ortiz va disputar
el Campionat d’Espanya per Equips, el cap de

setmana del 13 i 14 de maig, en el qual es va
alçar amb la plata.

MARTA ORTIZ, EN EL CAMPIONAT D’EUROPA DE JUDO
La judoca del club Herca Marta Ortiz Medina va participar els dies 22 i 23 de juliol, a la
ciutat portuguesa de Coimbra, en el Campionat d’ Europa de Judo, on va aconseguir un
magnífic nové lloc, que la fa mantenir-se en
la seua línia d’èxits.
En 2016 Marta va ser medalla de bronze en el
Campionat d’Espanya Júnior de Judo (- 63 kg),

en Pinto (Madrid), el 5 de març.
Marta Ortiz Medina contava també amb un
bon palmarés: Campiona d’Espanya Cadet
2012; Subcampiona d’Espanya Cadet 2013;
Campiona d’Espanya de Sambo Júnior 2013;
núm. 1 rànquing nacional Cadet Any 2013;
Bronze Copa d’Europa 2013; i Tercera d’Espanya Júnior 2015.

MEDALLA D’OR D’ANDREA VILAR, ALICIA LINO,
LENA HACK I NEREA LÓPEZ (ITVECA)
EN EL TROFEU MEDITERRANI
En la primera fase del Trofeu del Mediterani de
Gimnàstica Rítmica, celebrada a Oliva, el CGR
ITVECA va aconseguir quatre ors: Andrea Vilar,
Alicia Lino (modalitat pilota), Lena Hack (maces) i
Nerea López (cèrcol).
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autonòmica de Galícia, que li permetia classificar-se per al sector oest.

També aconseguiren bons llocs les xiquetes: Marta Tobar (cinta) i Sheila López (maces), que van ser
segones; i Amina Leal (pilota), tercera.

EN EL CAMPIONAT AUTONÒMIC ELS JUDOKES DEL CD
HERCA OBTENEN 4 ORS, 4 PLATES I 1 BRONZE
Deu participants i nou medalles. Els judokes
Roberto Ferrer, Luis Senent, Jorge Navarro,
Ismael de Gracia, Adrián Senent, Dani Oliver, Martina Llovera, Mireia Carratalá, Alba
Capilla i David Giménez van disputar 8 finals
en el Campionat Autonòmic de la modalitat,
tot un èxit, on aconseguiren 4 ors, 4 plates i
un bronze, sense comptar la medalla de Lidia
Correjes, classificada directament per al Campionat d’Espanya.
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EL CLUB ITVECA REPETEIX BONS RESULTATS EN LA
SEGONA FASE DEL TROFEU DEL MEDITERRANI
Mislata va acollir la II Fase del Trofeu del Mediterrani de Gimnàstica Rítmica, diumenge 9 d’abril,
amb uns bons resultats per al club torrentí ITVECA: Alicia Lino (pilota) i Lena Hack (maces), en primera posició. Karolina Zelencova (cèrcol), campio-
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na. Andrea Vilar (maces), segona. I Ana Mª Gascón
(cèrcol), tercera.

PLE DE MEDALLES DEL CGR ÀNGELS EN EL TROFEU
DEL MEDITERRANI I EN L’AMISTÓS D’ALBORAIA
El CGR Àngels va participar a Xàtiva en el
Trofeu del Mediterrani, on Elena Hernández
i el trio minibenjamí, integrat per Alba Morales, Mónica Aguilar i Nerea Lavara, aconseguí
la medalla d’or en mans lliures.
En el nivell Interclubs, l’equip aleví, amb Itziar Gala i Carla Gil, van treure l’or.
Altres medalles del club en esta competició
foren: plata de Sara Furió en mans lliures, plata de Patricia Soriano en cèrcol, plata de Mireia Lázaro en mans lliures i bronze de Natalia
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ALEJANDRA QUERO (CGR ÀNGELS) I VERA SÁEZ (CGR
HERCA), EN EL CAMPIONAT D’ESPANYA
BASE DE GIMNÀSTICA RÍTMICA

La prebenjamina del Club de Gimàstica Rítmica Àngels, de Torrent,
Alejandra Quero Alonso, va participar dimecres 26 d’abril en el Campionat d’Espanya Base celebrat en la localitat de Guadalajara.
Després de classificar-se prèviament en la fase provincial i autonòmica
amb unes notes excel·lents, Alejandra va debutar en el seu primer nacional amb una impecable actuació amb la qual va finalitzar en la posició 25 entre 50 gimnastas participants en categoria prebenjamines.
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Riquelme, amb cèrcol, i Nagore Besó i Aitana
Díaz en mans lliures.
També el 22 d’abril, a Alboraia, en l’amistós
federatiu, Rebeca Rousaud i Mar Torres es
van proclamar campiones de les seues categories, Rebeca en categoria Infantil Interclubs modalitat pilota, i Mar, en nivell Federació Mitjà amb cèrcol.
Així mateix Candela Roberto va ser subcampiona en el nivell Avançat en la categoria infantil amb pilota.

Vera Sáez, del CGR Herca, també va participar en esta competició a
Guadalajara, després de la seua presència en l’edició de l’any anterior,
que la consolida en una carrera ascendent, amb futur d’importants
èxits.

PEDRO LÓPEZ I ROGER MARTÍ A PRIMERA DIVISIÓ
AMB EL LEVANTE UD
Un gol de Sergio Postigo a l’Oviedo va confirmar, dissabte 29 d’abril, l’ascens a la Divisió
del Levante UD, amb dos torrentins importants en l’equip, Pedro López, capità, i Roger
Martí, màxim golejador de l’equip de tota la
2a divisió.
L’Ajuntament va rebre els dos jugadors torrentins de l’equip llevantinista en la sala de
juntes i se’ls va lliurar una rèplica de la Torre,
després que signaren en el llibre d’honor de
la ciutat.
Pedro López va començar en el València CF

B, en 2004. Va estar al Reial Rácing Club de
Santander (2004-05), Reial Valladolid Club de
Fútbol (2005-11), i va tornar al Levante Unión
Deportiva en 2011.
Roger Martí inicià la seua carrera professional en el València CF- Mestalla (2009-10), i
va passar pels següents equips: Burjassot CF
(2011), Levante UD “B” (2011-13), Levante UD
(2011-13), Reial Saragossa (2013-14), Rieal Valladolid CF (2014-2015) i Levante UD, des de
2015.
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NOELIA BARBERÁ, CAMPIONA D’ESPANYA CONJUNTS
1A FASE GIMNÀSTICA RÍTMICA
En la Copa d’Espanya Conjunts 1a Fase de
Gimnàstica Rítmica, que es va celebrar a
Guadalajara del 24 al 30 d’abril, la torrentina
Noelia Barberá va aconseguir la medalla d’or
conjuntament amb les companyes del Club
Rítmica Quart de Poblet, María, Laura E., Lucía, Laura L. i Alba.
Així mateix, la torrentina Noelia Barberá va
representar a la Comunitat Valenciana en el
Campionat d’Espanya 1a Fase de Conjunts Júnior, celebrada a Logroño del 28 de juny al 2
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EL CLUB DE GIMNÀSTICA RÍTIMICA ÀNGELS,
MEDALLISTA EN EL TROFEU DEL MEDITERRANI
Dissabte 6 de maig el CGR Àngels va participar en la IV Fase del Trofeu del Mediterrani,
a Guadassuar, amb els equips Inter i Fede, i
va aconseguir l’or de Mar Torres, Rebeca
Rousaud i Lucía Manjavacas; la plata de Paula
Araque, i el bronze de Gema Planells, a més
de la medalla commemorativa per a Itziar
Gala, Carmen Bort, Candela García, Candela
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de juliol. L’escenari de la competició va ser el
Palacio de los Deportes de La Rioja i en total
hi participaren més de 1.000 esportistes (810
gimnastes i 290 tècnics) i 47 jutges.
Les seleccions participants van ser: Andalusia, Aragó, Cantàbria, Castella-Lleó Castella-la
Manxa, Catalunya, València, Galícia, Madrid,
Navarra, Múrcia i La Rioja.
El Rítmica Quart de Poblet, representant de la
Valenciana, va quedar en 8a posició.

Roberto i Zoe Pérez.
I en la mateixa jornada, a Oliva, les peques
de l’Escola van competir en el Trofeu RitmOliva, en el qual es van aconseguir medalles
de plata a càrrec de Mireia Lázaro i Valeria
Sanchis, l’equip format per Indira Sánchez,
Aitana Díaz i Daniela García, i dos de bronze
per a Marc Furió i Elena Hernández.

SIS MEDALLES D’OR DEL CAT EN EL CAMPIONAT
PROVINCIAL INDIVIDUAL CADET
El Club Atletisme Torrent va aconseguir sis medalles d’or en el Campionat Provincial Individual Cadet,
celebrat a Sueca el 13 de maig.
Mario Bello, en 100 mll. Álvaro
Capel,
triple
salt.
Javier López, alçada. Paula Giménez,
100 mll. Haizea Ruiz, llançament de
perxa. Alba Moreno, llançament de
pes.
Però també s’aconseguiren altres medalles: Niklas Morales, plata en 100
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NURIA MUÑOZ, CAMPIONA PROVINCIAL CADET DE
GIMNÀSTICA RÍTMICA EN ELS JOCS ESPORTIUS
El 12 de març del 2017 es va iniciar la primera
fase dels Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana, en què el Club Gimnàstica ITVECA,
de Torrent, va representar la ciutat en les proves de Loriguilla.
Les nostres participants en la categoria Cadet
i amb la modalitat de cèrcol van ser: Estela
Abad, Nuria Muñoz i María Ruiz.
En la categoria Infantil, Sara Bartual amb la
modalitat de maces.
En la categoria Aleví, Marta Campillos, Ánge-
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mt i bronze en 300 mt. Álvaro Capel,
plata en 300 mll. Sergió Carbó, plata
en triple salt. Miguel Barberá, plata
en llargada i bronze en alçada. Mario Perpiñán, bronze en 1500 m obst.
Enrique Calderón, bronze en 3000 m
marxa. Alba Moreno, bronze en llançament de martell. Claudia Rubio,
plata en llargada i bronze en 100 mt.
Míriam Gil, plata en triple salt. Noelia
Guzmán, bronze en disc.

la Lázaro, Marta Esete i Claudia Penella.
Totes elles van passar a la II fase Provincial
dels Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana, que es va celebrar el dia 1 d’abril en la localitat de Guadassuar, on la suma de les notes
de les dues competicions va donar la passada
a les 6 millors gimnastas de cada categoria de
Castelló, València i Alacant.
En l’última fase provincial, el 15 de maig, Nuria Muñoz va obtenir la 1a posició en la categoria Cadet amb la seua coreografia de cèrcol.

PÒDIUM ESPORTS
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VÍCTOR CHUST, CAMPIÓ D’EUROPA AMB
LA SELECCIÓ ESPANYOLA SUB 17
Víctor Chust García, torrentí jugador del Reial Madrid, es va proclamar campió d’Europa
amb la Selecció Espanyola Sub17, en guanyar
la final front a Anglaterra, per la tanda de penals (4-1) després del resultat final de 2-2, el 19
de maig a l’Estadi Andelko Herjavec, de Varazdin (Croàcia).
Espanya havia superat els quarts de final
front a França (3-1) i les semifinals davant
Alemanya (0-0, 4-2, penals).
Víctor Chust havia estat abans en el València
CF (2008-2012) i l’1 d’agost de 2013 va ingressar en el Reial Madrid, equip en què ha passat per les categories: Infantil B (2012-2013),
Infantil A (2013-2014), Cadet B (2014-2015),
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GUANYADORS DE LA XIII MITJA
MARATÓ CIUTAT DE TORRENT
Torrent va reunir, el 22 de maig, a amants i
aficionats del món dels corredors en la 13a
Mitja Marató Ciutat de Torrent i la 4a 10 Km
en les quals participaren 272 i 271 esportistes
respectivament. Un esdeveniment esportiu
que va tindre l’eixida i la meta en les instal·lacions de Parc Central.
Classificació Mitja Marató Ciutat de Torrent:
Categoria Absoluta Masculina. Javier Núñez
Rodríguez, Fernando Muñoz Moreno,
Samuel Palomera Svensson.
Categoria Absoluta Femenina. Mariemy
Azorín Córcoles, Liliana Suman Geana, Carol
Gómez Sempere.
Veterà C. Miguel Ángel Vicente Sánchez, Luis
Gálvez Pena, Juan Rodríguez de Guzmán.
Veterana C. Maria José Gonzalvo Pérez.
Veterà B. Javier Núñez Rodríguez, Esteban
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Cadet A (2015-2016) i Juvenil B (2016-2017).
La Selecció Espanyola de Futbol Sub-17, que
estava a càrrec de Santi Denia, la integraven:
Mateu Morey Bauca, Juan Miranda González,
Sergio Gómez Martín i Abel Ruiz Ortega (Barcelona FC); Victor Chust, Antonio Blanco i
Mohamed Moukhliss (Reial Madrid); Hugo
Guillamón, Ferran Torres (València CF); Gregorio Medina, Carlos Beitia (CD Roda); Álvaro Fernández (San Félix); Germán Fernández
(Racing); Víctor Gómez (Espanyol); Álvaro
García (Albacete); Diego Varela (Celta de
Vigo); José Alonso (Sevilla); i Salomón Asumu
(Atlètic de Madrid).

Benito Bringue, Miguel Ángel Fuentes.
Veterana B. Mari Luz Zamora Adillo, Pepi
Mazcunan López, Loreto Martín Morón.
Veterà A. Fernando Muñoz Moreno, Rafa
Sáez Riera, Álvaro Herraez Martínez.
Veterana A. Mariemy Azorín Córcoles, Liliana Suman Geana, Carol Gómez Sempere.
Júnior Promesa Masculí. Daniel Navarro Gimeno, Imad Jouilil, Nicolás Mateos Garrido.
Júnior Promesa Femení. Sofia Fontes Simó,
Nuria Cervelló Ramos.
Sènior Masculí. Samuel Palomera Svensson,
David Palomera Svensson, Javi Velasco García.
Sènior Femení. Liz Karina Fernández, Elia
Oliver Gasch, Yue Chen Zhang.

PACO ALCÁCER, CAMPIÓ DE COPA 2017
AMB EL FC BARCELONA
La final de la Copa del Rei de futbol 2016-17 va
ser la 113 a edició del torneig i es va disputar
el 27 de maig de 2017 en l’Estadi Vicente Calderón (Madrid). El jugador torrentí del Barça,
Paco Alcácer, es va proclamar campió amb el
seu equip i va ser l’autor del tercer gol.

El FC Barcelona ha disputat 38 finals de la
Copa del Rei i s’ha coronat com a campió en
28 ocasions, rècord absolut de la competició.
A més eren els defensors del títol, ja que van
guanyar en la pròrroga la passada edició davant el Sevilla FC.

Els equips que van disputar la final van ser
el FC Barcelona, que va jugar la seua quarta
final consecutiva, i l’Esportiu Alabès, que accedia per primera vegada a una final de copa.
Va ser l’últim partit que es va disputar en
l’Estadi Vicente Calderón abans de la seua
demolició, prevista per a l’inici de la nova lliga, i que havia de ser reemplaçat pel Wanda
Metropolità.

El nostre paisà va iniciar la seua carrera esportiva en el CD Montesión (1993-2003), la va
continuar en el Torrent CF (2003-2005) i en el
València CF (2005-2009), on es va fer professional i hi estigué quatre anys (2009-2012) en
el València-Mestalla, i sis anys (2010-2015) en
el primer equip del València CF. En 2012-2013
va estar cedit al Getafe i en 2016 el va fitxar el
Barcelona FC.

43

PÒDIUM ESPORTS
27
28

| MAIG | 2017

MIGUEL VIDAL, CAMPIÓ D’EUROPA D’ACUATLÓ 2017
El campionat d’Europa d’Acuatlón celebrat a
Bratislava els dies 27 i 28 de maig, ha suposat
un altre èxit més per a aquest torrentí de 75
anys que ja va ser bicampió d’Espanya de triatló en 2014 i 2015
Ens ha demostrat una vegada més que l’esport no té límits de cap tipus. L’amor per la
naturalesa inculcat pel seu avi el va animar
a fer esport amb el senderisme de gran recorregut; i a partir d’ací a poc a poc va anar
motivant-se a fer més esport cada vegada. En
1985, amb 43 anys, va córrer la seua primera
marató, un primer pas per a començar a entrenar diàriament i introduir-se en el món de
les carreres amb el Club d’Atletisme Amunt i
Avall. A partir de la participació en un duatló a Sogorb, Miguel va sentir la curiositat per
córrer el triatló i en 2014 va participar en la
seua primera prova, on quedà campió d’Espanya per grups d’edat, èxit que va repetir en
2015. A l’any següent no va poder revalidar el
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triomf unint-se a ells el tàndem Rubén Capdevila i Enrique Molinero, el C5 Alfonso Cabello, el H3 Víctor Rotaru, el H4 Javier Reja i
el H5 Francisco Tamarit.
En el Campionat d’Espanya Absolut de Natació Adaptada per Clubs, que es va celebrar
a Cadis el 3 i 4 de juny, Lydia va aconseguir
quatre noves marques personals, juntament
amb quatre primers llocs i un segon amb el
Club Natació Mediterrani València.
A més, ha aconseguit rebaixar el seu propi
rècord d’Espanya en 100 m esquena S2 i va
obtindre el primer lloc amb la Selecció Valenciana de Natació Adaptada en el campionat
d’Espanya que es va celebrar a Oviedo en
març.
Pertany al Club Natació Mediterrani de València.
https://www.youtube.com/watch?v=foEg7PL1AKc

EL CLUB ÀNGELS, CAMPIÓ DE LES CATEGORIES
ALEVÍ I INFANTIL DEL TROFEU INTERCLUBS
El club local Àngels va confirmar la seua bona
trajectòria de la temporada en el Trofeu Interclubs València en proclamar-se campió de
les categories aleví, amb Itziar Gala i Carla Gil,
i infantil, amb Candela García i Carmen Bort,
encadenant les victòries de la primera i segona fase i la final d’interclubs.
Rebeca Rousaud, d’altra banda, en la modalitat de pilota d’Infantil, va treure el bronze en
les tres fases de la competició.
El mateix cap de setmana, a l’Alcúdia, la xi-
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LYDIA RAMOS, CAMPIONA D’ESPANYA
DE CICLISME I NATACIÒ ADAPTATS
L’esportista torrentina Lydia Ramos ens demostra que a l’esport no hi ha obstacles que
no es puguen abatre. Lydia ha aconseguit diverses medalles en natació i ciclisme adaptat.
El 28 de maig va aconseguir dues medalles
d’or en les modalitats de Crono i Ruta en el
Campionat d’Espanya de Ciclisme Adaptat,
celebrat a Alhaurín de la Torre. A més, amb la
Federació Valenciana, Lydia va aconseguir la
medalla de bronze en la prova per equips de
la Team Relay.
Alhaurín de la Torre va coronar els últims
campions d’Espanya de ciclisme adaptat en
carretera, en concret els vencedors de la
prova en línea. El tàndem Sara Luna-Rosa
Varela, els ciclistes Ricardo Ten (C1), Maurice Eckhard (C2), Eduardo Santas (C3) i César
Neira (C4), els triciclistes Gonzalo Abella (T1)
i Joan Reinoso (T2) i els handbikers Alejandro
García (MH1), Sergio Garrote (MH2), Lydia
Ramos (WH2) i Eva Moral (WH4) repetien
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títol però va aconseguir un altre gran resultat
amb un tercer lloc.
Enguany, en un europeu d’acuatló en què va
dominar des d’un principi, es va portar l’or
i sobretot la satisfacció de seguir gaudint de
l’esport, el bon ambient que ens conta que es
va viure a Bratislava i les amistats que genera
l’esport.
Per a Miguel l’esport dona una actitud d’il·
lusió i optimisme, després t’aporta moltes
més coses: la filosofia de l’esforç augmenta
l’autoestima, reduïm l’aïllament social i ens
fa sentir-nos millor en general, tot açò ens
permet afrontar millor els problemes del dia
a dia. Amb aqueixa mentalitat, Miguel encara
el seu pròxim objectiu: el campionat del món
d’acuatló que se celebrarà en 2018 a Dinamarca.

queta Nerea Lavara va debutar en competició
amb el màxim trofeu, l’or. El trio format per
Elena Hernández, Daniela García i Aitana
Díaz també s’imposà en el primer lloc amb el
seu animat exercici. Alba Almerich (cèrcol) i
Valeria Sanchis (mans lliures) obtingueren la
medalla de bronze, i Berna Samet (corda), la
conmemorativa per la seua participació.

PÒDIUM ESPORTS
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ANABEL MEDINA GUANYA COM A ENTRENADORA DE
JELENA OSTAPENKO EL ROLAND GARROS

Jelena Ostapenko, amb 20 anys recentment
complits, es va convertir en la primera tennista de Letònia a guanyar un gran eslam. Per
a la història quedarà que ho va fer un 10 de
juny de 2017 després de remuntar-li un partit
que tenia mig perdut davant Simona Halep,
derrotada per 4-6, 6-4 i 6-3, en 1 hora i 59 minuts.
El triomf d’Ostapenko és el triomf del tennis
agressiu, del tennis descarat i del joc no es-
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pogut salvar envits que ha tingut en aquest
Roland Garros amb jugadores de bona tècnica
com Caroline Wozniacki, Samantha Stosur,
Timea Bacsinszky o la pròpia Simona Halep,
en aquesta final del gran eslam francés.
Anabel Medina, dues vegades campiona
de Roland Garros en la modalitat de dobles
(2008 i 2009), no solament posseeix una més
que nodrida experiència, a més és una jugadora afable que manté bona relació amb moltes persones dins del món del tennis i amb els
mitjans de comunicació, on es mou com a peix
en l’aigua. Una realitat que segur ajuda al fet
que Jelena Ostapenko puga canalitzar aqueix
visceral temperament que mostra moltes vegades dins de la pista i que fet i fet forma part
de la seua forma de ser i d’afrontar els partits.

EL CAT FEMENÍ ROMAN EN LA LLIGA
DE LA 1A DIVISIÓ NACIONAL

En les competicions del 10 de juny l’equip
femení de la 1a Divisió Nacional del CAT va
quedar tercer, i aconseguí la permanència,
per cinquena temporada seguida, en l’esmentada categoria
Pilar Pons en 100 mll, 5a amb 12”96; Judith
López, 6a en 200 mll amb 26”49 (MMP);
Patricia Jiménez, 1a en 400 mll amb 67”31
(MMT); en 800 mll Regina Aguirre, 2a amb
MMP de 2’17”62; en 1600 m Sara Alemany
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peculatiu.
La tennista torrentina Anabel Medina ha
sigut l’entrenadora d’Ostapenko durant tota
la gira de terra batuda, i és una reconeguda
jugadora espanyola que als seus 34 anys compagina la seua activitat en el circuit WTA -encara que aleshores lesionada-, amb la faceta
d’entrenadora.
Malgrat que els millors anys d’Anabel Medina com a jugadora de tennis en individuals
han passat, la tennista de Torrent pertany
a aqueixa estirp de veteranes jugadores que
encara estan en competició i que després de
tants anys dins del circuit WTA tenen un
ampli coneixement de molts tornejos i moltes
jugadores.
Aqueixa experiència que Anabel Medina ha
sigut capaç de transmetre a Jelena Ostapenko
s’antulla clau perquè la jugadora letona haja

6a amb MMP o mínima per al Campionat
d’Espanya Juvenil amb 4’59”18; Rebeca Mendoza 8a en 3000 m amb 12’12”4; en obstacles
Alicia Lázaro 7a amb 14’20”46; en 100 mt
Ariadna Sempere 6a amb 16”52; Yeiza Salcedo 4a en els 400 mt amb 1’07”03 (MMT);
Miriam Marinova en alçada, 6a amb 1.50 m
(MMT); María Sánchez en perxa, 3a amb 3.40
m; amb 5.47m Begoña Navarro va guanyar la
llargada; Elisa Pérez va ser 3a en triple amb

11.45 m; Laura Migallón 1a en pes amb 11.70
m; Alicia Martínez, 6a en discamb 33.27 m;
4a Elena Cedrés en martell; i 2a M. Carmen
Guillen en javelina amb 35.51 m.
La competició es va tancar amb un emocionant 4 x 400 m (MMT), amb Celia, Judith,
Regina i Patricia, que demostraren un esperit
de sacrifici al límit.

LES GIMNASTES DEL CD HERCA, CAMPIONES
PROVINCIALS DE RÍTMICA EN LES CATEGORIES DE
PREBENJAMINES I INFANTILS

Dissabte 10 de juny, a Almussafes, es va
celebrar el Campionat Provincial de Gimnàstica Rítmica, en el qual el CD Herca va
proclamar-se campió en la categoria de
Prebenjamnies, amb l’equip format per: Cristina Martínez, Antonia Jianu, Mireia de la
Encarnación, Ari Giménez i Cristina Lobo.

Diumenge 11 de juny, a Alboraia, en la categoria Infantil, les xiquetes Carla Sáez i Eva Ropraz, del mateix Club Heca, van aconseguir el
primer lloc.

Altres gimnastes del club amb un paper més
que digne a la competició foren: Marta Tarazona, Andrea Sahuquillo, Irene Sahuquillo,
Leyre Rodríguez, Sheila Giménez, Beatriz
Bonilla, Sara Ramiro, Andrea Caballer i Ana
Ramiro, que participaren en diferents modalitats i categories.
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SHEILA LÓPEZ, ALICIA LINO I LENA HACK (ITVECA),
MEDALLISTES EN EL TROFEU FEDERACIÓ
En els nivells Mitjà i Avançat de Trofeu Federació de Gimnástica Rítmica el Club ITVECA va aconseguir, a través de Sheila López
(maces en Júnior) el primer lloc; Alicia Lino
i Lena Hack (pilota en Infantil), el segon lloc;

i també es classificaren, conjuntamaent amb
les gimnastes esmentades, per a la fase autonòmica en Alacant, Marta Tobar (cinta de Cadet) i Aitana Hurtado (maces d’infantil).

MAR TORRES I ZOE PÉREZ, DEL CGR ÀNGELS,
PLATA I BRONZE DEL TROFEU FEDERACIÓ
Diumenge 11 de juny Mar Torres i Zoe Pérez
disputaren la fase provincial del Trofeu Federació Mitjà i Avançat en la modalitat individual amb què aconseguiren un bon lloc al
podi. Mar es proclamava per segon any con-
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secutiu subcampiona provincial (amb el seu
exercici de cèrcol), i la xiqueta Zoe Pérez es va
alçar amb el bronze i l’accés directe a la final
autonòmica.

LA BENJAMINA ZOE PÉREZ, DEL CGR ÀNGELS,
CAMPIONA AUTONÒMICA
Zoe Pérez, del Club Gimnàstica Àngels de Torrent,
es va proclamar campiona autonómica en Torrevella, dissabte 17 de juny, aconseguint, després

d’una jornada intensa de competició una nota de
7.600 per al seu exercici de mans lliures.

EVA ROPRAZ I CARLA SÁEZ, DE L’HERCA,
SUBCAMPIONES AUTONÒMIQUES D’INFANTIL
Dissabte 17 de juny el club Herca es va desplaçar
fins a Torrevella, on les gimnastes Eva Ropraz i
Carla Sáez van aconseguir la segona plaça en ni-

vell duos i categoria Infantil; així, quedaren subcampiones autonòmiques.

L’EQUIP PREBENJAMÍ HERCA, CAMPIÓ DE LA COPA COMUNITAT
I diumenge 18 de juny es va disputar la competició
en el municipi de Sueca, on el club va arribar al lloc
més alt del pòdium amb el conjunt Prebenjamí, en
nivell Copa Comunitat, format per: Antonia Jianu,

Ariadna Giménez, Mireia de l’Encarnació, Cristina Martínez i Cristina Lobo, que van revalidar el
títol provincial amb una nota d’11.100 punts, que
els va portar a ser campiones autonòmiques.

ALICIA LINO I MARTA TOBAR (ITVECA), OR I PLATA
EN EL TROFEU FEDERACIÓ VALENCIANA
Gimnastes del Club ITVECA van participar el 18
de juny en el Trofeu Federació Valenciana, nivells
Autonòmic Avançat, Bàsic i Mitjà. Alicia Lino va
proclamar-se campiona en la modalitat de pilota.
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EL GETAFE, AMB EL PORTER TORRENTÍ GUAITA,
TORNA A 1A DIVISIÓ
Un any després de baixar, torna a la Lliga de 1a Divisió de futbol després de guanyar al Tenerife (3-1,
global 3-2) en el play-off amb un gol de Faurlín i
dos de Pacheco.
El Getafe CF acompanya el Llevant i el Girona en
Primera Divisió després d’eliminar en la final del
play-off d’ascens el CD Tenerife.
Els madrilenys acudeixen per segona vegada en la
seua història a la Cibelina per a celebrar l’ascens,
com van fer en 2004 precisament després de vèncer el Tenerife.
I un dels jugadors clau per a este èxit esportiu ha
estat el jugador torrentí Vicente Guaita (10 de gener de 1987), que va debutar en Primera Divisió el
18 de gener de 2009 amb el València CF davant
l’Athletic Club en l’Estadi de Sant Mamés, amb resultat de 3-2. Però no va ser fins al 24 de novembre
del 2010 que va debutar com a porter titular de
l’equip, en l’Estadi de Mestalla, contra el Bursaspor
en la UEFA Champions League amb un resultat de
6-1.
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María Tobar va quedar segona, com a component
de l’equip de nivell de Federació Bàsic. I Lena Hack
va aconseguir una meritòria 4a posició en maces
en nivell de Federació Mitjà.

Format en l’escola del València-Mestalla, va passar
pel Recreatiu d’Huelva, on va aconseguir el Trofeu Zamora al millor porter de Segona Divisió en
rebre únicament 25 gols en 31 partits disputats.
Va tornar al València CF després de finalitzar el
termini de la seua cessió en el Recreatiu d’Huelva.
El 19 de maig de 2011, en la Casa de la Cultura del
seu poble, Torrent, es feia oficial la renovació del
guardamenta per a tres temporades més, fins a
juny de 2015. Aqueix mateix dia s’anunciava el fitxatge en el València del seu rival per a disputar la
titularitat de la porteria del València, Diego Alves.
Amb el fitxatge i renovació de tots dos, el València
s’assegurava el futur de la seua porteria amb dos
dels millors porters de la Lliga.
Durant les següents temporades, va alternar la titularitat amb Diego Alves, i cap es va consolidar
com el porter fix de l’equip.
Al juliol de 2014 fitxa pel Getafe CF jugant en la
primera temporada un total de 29 partits.

PÒDIUM ESPORTS
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ÈXIT ESPORTIU DEL CGR HERCA
EN LA INTERNACIONAL VITRY CUP
Un any més el CGR Herca ha participat en la Vitry
Cup, en la 8a edició, a Lloret de Mar, amb la participació de gimnastes de diferents nacionalitats en
què la rítmica està molt desenvolupada, com Rússia, Ucraïna o Kazajistán.
El nivell era altíssim però les gimnastes torrentines van fer una gran competició.
Podem destacar Vera Sáez i Leyre Rodríguez, 4a i
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8a respectivament en la classificació general i per
aparells. I en les proves individuals: Anahí Martínez, 1a en pilota; Vera Sáez, 2a en cèrcol; Leyre
Rodríguez, 2a en pilota; Marta Tarazona, 2a en
pilota; i Andrea Ribera, 3a en maces.
Altres gimnastes del club com Esther Hidalgo i Beatriz Bonilla van defensar bé la seua participació.

LA TORRENTINA ANDREA SALVADOR,
PLATA EN LLARGADA I BRONZE EN TRIPLE SALT
EN EL CAMPIONAT D’ESPANYA PROMESA
En el XXXII Campionant d’Espanya Promeses d’Atletisme, que es va celebrar a Torrent
els dies 1 i 2 de juliol, el Parc Central també
fou testimoni de les dues medalles de la torrentina Andrea Salvador, del Club València
Esports, plata en llargada (6.12 m) i bronze en
triple.
És el campionat en què l’atleta local Dani Cer-
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MARÍA SÁNCHEZ, CAMPIONA AUTONÒMICA
DE SALT DE PERXA EN LA COMPETICIÓ
D’ATLETISME D’AIRE LLIURE
Quan la temporada era a punt de concloure,
el 8 de juliol, en el Campionat Autonòmic
d’Atletisme a l’Aire Lliure, a València, l’atleta del CAT María Sánchez es va proclamar
campiona en salt de perxa, amb una marca
de 3.50 m.
Subcampiona, Paula Orts també en perxa
amb 3.50 m i subcampions autonòmics Da-
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dán (com ja s’ha explicat) va aconseguir l’or
en 200 metres.
La participació del Club Atletisme Torrent la
completaren Judith López en 200 m, Regina
Aguirre en 800 m, Yeiza Salcedo en 400 m
tanques, Pilar Pons en 100 m, Jorge Mortes
en 200 m i Laura Migallón en pes.

niel Cerdán en 100 mll (10”70), Judith López
en 200 mll (26”35), Patricia Yeste en 100 mt
(6”73) i Pablo López en salt d’alçada (1.99 m);
i medalla de bronze per a Regina Aguirre en
400 mt (1’05”49), i Andrea Román i Alvaro
Capel en triple salt (11.00 m i 13.94 m respectivament).

MARI CARMEN PUCHADES I NURIA MALLADA,
AMB LA SELECCIÓ ESPANYOLA DE PESCA,
CAMPIONES DEL MUNDIAL 2017
El XXIV Campionat del Món de Pesca d’Aigua
Dolça per a Dones se celebrá en el Alcsi-szigeti Holt-Tisza, en el districte de Jász-Nagykun-Szolnok, en el riu pròxim a la ciutat de
Szolnok (Hongria), del 21 al 27 d’agost.
La selecció espanyola estava formada per les
esportistes torrentines Mari Carmen Puchades Simó i Nuria Mallada, del Club BassMania
Torrent, i Isabel Rodríguez Salamanca, Laia
Viñals Redondo, Susana Siles Álvarez i Ornella Tosta Villino. I com a capitans van estar:
Ángel Rodríguez Morante, Suso García i José
Vicente Sanchis Verdeguer.
Mari Carmen Puchades viu aquest reconeixement per segona vegada, ja que l’any 2010 la
selecció espanyola de la qual també formava

part, es va proclamar campiona del món a
Sud-Àfrica, en el mundial celebrat del 25 al 31
d’octubre. Mari Carmen, que pertany al club
de pesca de la ciutat CD Bassmania Torrent,
igual que l’oscense Nuria Mallada, sempre ha
destacat com a esportista en la seua disciplina
i ha aconseguit bones puntuacions i èxits. Les
dues components del club van estar acompanyades pel president del club, José Castillejo.
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MARI CARMEN PUCHADES I NURIA MALLADA,
AMB LA SELECCIÓ VALENCIANA DE PESCA,
SUBCAMPIONES D’ESPANYA

A l’Embassament de Valuengo (Badajoz) va tindre
lloc el Campionat de Seleccions de Pesca d’Aigua
Dolça Dones, del 8 al 10 de setembre, en què les
esportistes del Club Bassmania Torrent M. Carmen Puchades i Nuria Mallada, van treure, uns
dies després de proclarmar-se campiones del món,
el segon lloc de la classificació, per darrere de la
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MARI CARMEN GARCÍA I CALCETINES
EN LA PROVA IMCA/ PAWC 2017 A ÀUSTRIA
Itàlia, Holanda, Bèlgica, Alemanya, Àustria, Gran
Bretanya, República Txeca, Espanya i més... 15 països van prendre part en el IMCA/ PAWC 2017,
d’agility. Un total de 253 competidors (173 agilitistes i 80 paragilitistes) en un magnífic campionat
internacional d’altíssim nivell.
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nal de la competició d’Agility, disputada a Bétera,
amb el precedent de la participació en l’edició de
2016, a Holanda, per a la qual s’havia classificat en
març, en fer segon lloc a Espanya, amb el suport
del Club d’Agility Ciutat de València.

La nostra veïna Mari Carmen García, amb el seu
gos Calcetines, va formar part de la selecció espanyola que participà en esta competició, amb un
entrenador i huit esportistes.

L’esportista torrentina, que dedica part del seu
temps a esta afició des de fa sis o set anys, es presenta a les competicions amb Calcetines però des
de fa dos anys també té a Lola, que agafa experiència en diferents convocatòries.

Enguany, en abril, Mari Carmen García ja havia
competit en la prova INCA 2017, final internacio-

http://www.agilityfeaec.com/
https://www.facebook.com/feaec/timeline

LA JUGADORA TORRENTINA LUNA TORREMOCHA,
EN LA DANONE NATIONS CUP
La torrentina Luna Torremocha va disputar les
finals de la Danone Nations Cup en Nova York representant Espanya amb el seu equip Valencia VF
Féminas, el dies 22, 23 i 24 de setembre.
L’equip espanyol aconseguí la cinquena posició de
la classificació general, després de guanyar l’últim
partit contra Itàlia, en què la nostra paisana féu el
gol que trencava el 0-0 inicial.
Els partits s’han celebrat en l’Acadèmia dels New
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Federació Estremenya, amfitriona de la competició, i per davant de la resta del total de set equips
participants.
La selecció valenciana la formaven, a més de les
esportistes del club de Torrent, Ornella Tosta, Vicenta Sanz i Zuraya Mahdi.

York Red Bulls i la fase final de diumenge, en el
Red Bull Arena.
En xiques han concorregut més de 400 jugadores
de 32 països diferents i l’equip valencià ha estat el
primer en la història de la competició que arriba a
la fase final dels representants d’Espanya.
La Danone Nations Cup és la major competició de
futbol del món per a xiquets i xiquetes de 10 a 12
anys.

TOTES LES GIMNASTES DEL CD HERCA ES
CLASSIFIQUEN PER A LA FASE AUTONÒMICA
DEL CAMPIONAT NACIONAL BASE DE CONJUNTS
Onze xiquetes del CGR Herca van participar a la
fase provincial del nacional base de conjunts. Els
equips estaven formats pel conjunt Prebenjamí:
Cristina Lobo, Cristina Martínez, Antonia Jianu,
Ari Giménez i Mireia de la Encarnación; el conjunt Infantil: Esther Hidalgo, Anahí Martínez,

Marta Tarazona, Andrea Sahuquillo i Andrea
Rivera; i la gimnasta Eva Carratalà cedida al club
Manises on participa en categoria Cadet.
Els tres grups es van classificar per a la fase autonòmica.

EL CGR ÀNGELS BRILLA EN EL PROVINCIAL
En la fase provincial classificatòria per al Campionat d’Espanya Base i Copa Base 2017 el Club
Àngels no va deixar indiferent a ningú amb les
brillants actuacions de les seues gimnastes.
La prebenjamina Alejandra Quero Alonso, en modalitat de corda, va conquistar al jurat amb la seua
dolçor i maneig de l’aparell i es va imposar en pri-
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mera posició proclamant-se campiona provincial
en la seua categoria.
D’altra banda, l’alevina Gissela Rodríguez Martínez, en modalitat de maces, es va col·locar en
tercera posició amb el seu complicat exercici de
composició flamenca, proclamant-se així bronze
provincial.

PÒDIUM ESPORTS
EL CGR ITVECA COL·LOCA A TRES GIMNASTES EN L’AUTONÒMIC
Dissabte 23 de setembre van ser les proves del
provincial de la copa base individual i de conjunts
de nacional base de gimnàstica rítmica, en què
el club ITVECA va col·locar tres gimnastes en el
autonòmic: Ana M. Gascón (2a classificada), Ali-
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cia Lino (4a classificada) i Karolina Zelenkova (5a
classificada).

L’EQUIP DE COMPETICIÓ D’EQUILIBRIUM TORRENT,
CAMPIÓ D’INDOOR TRIATHLON
A l’esdeveniment més gran d’Europa de fitness, Arnold Classic 2017, celebrat a Barcelona el 23 de setembre, l’equip de competició
d’Equilibrium Torrent, format pels entrenadors Rafa Serra i Alexis Missiego i l’alumne
Víctor Montaner, va guanyar les medalles del
primer lloc en les modalitats Indoor Triathlon
super sprint per temps i per distància (cada un
dels tres competia en una categoria diferent).
L’Arnold Classic Europe es va celebrar durant
tres dies ininterromputs d’EXPO, on es reu-
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niren les principals empreses nacionals i internacionals del sector del fitness: empreses
de nutrició i roba esportiva, equips d’entrenament i maquinària, alimentació saludable,
bellesa i complements esportius, gimnasos,
acadèmies esportives, i tot el relacionat amb
el wellness, la bellesa i estil de vida sa.
A més, com cada any, la fira va comptar amb
una zona de multiesport que acollí més de 40
disciplines esportives.

JORGE LÓPEZ COMPETIRÀ EN L’IRONMAN HAWAII 2018
El policia local de Torrent Jorge López va
aconseguir un lloc entre els cinc primers de
la seua categoria en l’Ironman Barcelona, celebrada el 30 de setembre, que li dóna la possibilitat de participar en l’Ironman Mundial
Hawaii 2018.
Les carreres van ser a Calella, en la Comarca
del Maresme, on López es va enfrontar a un
circuit de 9 hores amb una volta de 3.800 metres de natació en el Mediterrani, un circuit

de bicicleta de 180 km i una cursa a peu de
42.2 km.
És la primera vegada que el valencià participa
en esta competició d’Ironman. López és un esportista que va començar fent atletisme amb
cinc anys, i des d’aleshores ha estat entrenant
i treballant per tal d’aconseguir grans èxits,
com el de l’any passat, quan es va convertir
en el campió d’Espanya a Eivissa en la seua
categoria.

EL CD HERCA OBTÉ REPRESENTACIÓ
PER AL CAMPIONAT D’ESPANYA
AMB EL CONJUNT PREBENJAMÍ I EVA CARRATALÁ
El conjunt prebenjamí format per Cristina Lobo,
Cristina Martínez, Antonia Jianu, Ari Giménez i
Mireia de la Encarnación va obtindre la classificació per al Campionat d’Espanya que es va celebrar a Alacant en novembre. A Almusssafes, amb
una coreografia d’estil flamenc, les cinc xiquetes

d’entre 7 i 8 anys representarien al CD Herca per
guanyar-se una plaça entre els millors conjunts de
tota Espanya.
Per altre costat Eva Carratalá, cedida al club Manises, també representaria al club en la categoría
Cadet de conjunts amb cinc cintes.

KAROLINA ZELENCOVA I ANA MARÍA GASCÓN, DE L’ITVECA, EN LA
COPA D’ESPANYA INDIVIDUAL I AL NACIONAL DE CONJUNTS
A Almussafes, en la fase autonòmica, en què es
disputaven els cinc llocs per a la Copa d’Espanya,
Karolina Zelencova va competir amb 13 gimnastes i va aconseguir el cinqué lloc, amb dret a participar en Alacant en la modalitat de cinta.

Ana Mª Gascón, en el conjunt juvenil, amb una
coreografia de dos cèrcols i tres parells de maces,
va aconseguir la classificació per al nacional de
conjunts de novembre.

DOS GIMNASTES DEL CGR ÀNGELS, EN EL NACIONAL DE CONJUNTS
Alejandra Quero, prebenjamina, en corda, i Marta
Millán, cadet en cinta, serien les representants del
CGR Àngels que es van classificar a l’autonòmic
celebrat a Almussafes per a competir en el naci-

onal de conjunts, previst per als dies 22 a 26 de
novembre, en Alacant.
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JOSÉ RAFAEL ROYO, CAMPIÓ
EN MOTOS CLÀSSIQUES OPEN B
El torrentí José Rafael Royo va fer el primer
lloc de la competició de Motos Clàssiques
Open B, seguit per Joaquín Orts i Moisés
Giménez, en el circuit d’Albacete, els dies 29
i 30 de setembre, en la cinquena prova i final de la temporada de la Copa d’Espanya de
Velocitat Clàssiques, que organitzava la Reial
Federació de Motociclisme.
En les altres modalitats els resultats van ser:
Cayetano Muñoz, José Vicente Andreu i Gregorio Cañizares, clàssiques B; José Manuel
Esteve i Ángel Esteban, clàssiques C.
José Rafael Royo (Torrent, 8-7-1956) és nebot
de Pascual Royo, que va córrer professionalment i formava part de l’equip de Manuel
Herreros Champi. D’ell i de l’ambient de la
família va aficionar-se al món de les motos,
a partir dels 16 anys, i va participar successi-
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El nostre paisà ha fet una temporada impecable; ha guanyat totes les carreres, ha aconseguit totes les poles i baixant 3 segons la mitjana dels rècords de cada circuit.
Marcos Ruda havia aplegat a Albacete líder
amb 38 punts d’avantatge sobre Roberto
García i el seu objectiu era clar: sumar els 12
punts necessaris per aconseguir el títol. I en
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eixe objectiu va comptar amb el mallorquí
Marco Tapia, que l’ajudaria sumant punts en
les posicions davanteres.
L’any 2018 Marcos puja de categoria a Premoto 3 o al Mundialet en l’European Talent
Cup amb motos de 250 cc, categories que seran televisades, i representen l’avantasala del
Mundialet de Moto 3 i el Mundial de Moto GP.
Amb 6 anys, el torrentí ja va ser campió d’Illes
Balears i Catalunya; amb 7, campió d’Espanya
amb Bankia Minimotos; en 2013, quan tenia
8 anys, va ser cubcampió d’Espanya de Mini
GP 110 cc.
http://www.marcosruda.com

SERGIO CALDERÓN, EN EL MUNDIAL
DE TIR AMB ARC A ARGENTINA
Del 2 al 8 d’octubre Rosario (Argentina) va
ser amfitriona del Mundial Juvenil de Tir
amb Arc, amb la participació de més de 500
esportistes de tot el món, entre ells el torrentí
Sergio Calderón Arroyo, del club Arc Quart.
El nostre veí, destacat en aquest esport en
nombroses competicions, formava part de
l’expedició de 24 esportistes espanyols de les
diferents categories que es desplaçaven a Argentina.
En 2016, a Madrid, al Campionat d’Espanya
de Tir amb Arc de Cadets i Menors de 14
Anys, els germans torrentins Sergio i Joel
Calderón van aconseguir els llocs primer i
tercer.
Amb 13 i 9 anys respectivament, Sergio i Joel
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Porta una llarga carrera dins dels món de la
competició i ha guanyat importants premis
al llarg d’estos anys, com ara el subcampionat
d’Espanya de Supermono 660, Campionat de
Motodes de la Comunitat Valenciana, Campionat Valencià de 50 cc Resistència o el mateix
premi en la modalitat de Velocitat.
Als 51 anys, i prejubilat de la seua feina habitual, la moto és la seua il·lusió i continua en
les competicions de motos clàssiques com si
començara ara la seua carrera esportiva.

MARCOS RUDA ES PROCLAMA
CAMPIÓ D’ESPANYA DE MOTO 4
Un total de 146 participants de 24 nacionalitats distintes van prendre l’eixida, al circuit
d’Albacete, en la penúltima cita del RFME
Campionat d’Espanya de Velocitat 2017, que
ha suposat la proclamació com a campió del
torrentí Marcos Ruda Celada en Moto 4.

2
8

vament en proves de 50 cc, 80 cc, 125 cc i 250
cc clàssiques, esta últgima la modalitat en què
va guanyar el premi a Albacete, aconseguint
el subcampionat en la classificació final.

estudien 3r de l’ESO i 5é de Primària al col·legi
San José y Santa Ana de Torrent, pertanyen
a la selecció de la Comunitat Valenciana de
Tir amb Arc i estan adscrits al Club de Tir
amb Arc Quart de Poblet, ja que en Torrent
no hi ha club actualment per a practicar este
esport.
En juliol de l’any passat, al XVI Campionat
d’Espanya de Cadets i Menors de 14 Anys a
l’Aire Lliure, elsl germans Calderón van revalidar la seua posició puntera en el rànquing
nacional; Sergio es va proclamar campió i Joel
va aconseguir el tercer lloc de la competició.
https://www.facebook.com/sergio.calderon.1466126
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KANGOO FITNESS TORRENT,
SUBCAMPIÓ MUNDIAL KANGOO JUMPS
El Kangoo Fitness Torrent es va proclamar
subcampió del món en el campionat anual
de Kangoo Jumps, que va tindre lloc, del 4 al
8 d’octubre, a IFEMA (Fira de Madrid ) i incloïa un dia complet de Festival (8 d’octubre),
el I Campionat del Món de Kangoo Jumps (7
d’octubre), un exclusiu Multi-Workshop per a
Instructors KJ i tres dies de pre-festival (del 4
al 6 d’octubre) de tallers i seminaris.
Van concórrer al voltant de 1.000 participants de tot el món, incloent-hi Brasil, Argentina, Equador, Canadà, Mèxic, Hongria,
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Direcció d’Empreses.
Pertany a l’equip professional de ruta Lointek Team i competeix i es prepara per a ruta
durant la temporada. En finalitzar l’any, sol
competir en el nacional de pista, malgrat que
la majoria dels mesos no entrena en aquesta
modalitat.
Va començar en aquest esport als cinc anys;
primer com a afició i entreteniment i després
es va convertir en una activitat molt intensa, la qual cosa la va portar a abastar el nivell
professional absolut.

EL CONJUNT JUVENIL DEL CGR ITVECA,
CAMPIÓ DEL I TROFEU MEDITERRANI
AUTONÒMIC DE CONJUNTS 2017
Cullera va acollir, el 29 d’octubre, el I Trofeu
Mediterrani de Conjunts 2017 en què va participar l’equip torrentí ITVECA.
El conjkunt de Torrent va aconseguir la primera posició en el Conjunt Juvenil Federació
Avançat, que estava integrat per Amina Leal,
Marta Tobar, Gemma Senchermés, Aitana
Hurtado i Lena Hack (modalitat dos cèrcols i
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https://www.facebook.com/kangootorrent/

CRISTINA MARTÍNEZ, CAMPIONA
D’ESPANYA DE CICLISME EN PISTA
La torrentina Cristina Martínez es va proclamar, dissabte 14 d’octubre, a Palma, campiona
d’Espanya de Ciclisme en Pista.
No és la primera vegada que l’esportista torrentina, que porta una gran trajectòria, guanya aquest títol, ja que fa dos anys també va
ser la millor d’Espanya.
A més, ha obtingut altres èxits durant la seua
carrera: Millor Esportista Cadet 2011, Esportista amb Major Projecció Femenina 2012 i
Millor Esportista 2014.
Cristina, de 21 anys, compagina els entrenaments amb els seus estudis d’Administració i
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Alemanya, Romania, Bulgària, Xipre, Itàlia,
Espanya, Irlanda, Regne Unit i molts països
més.
L’equip Kangoo Fitness Torrent, capitanejat
per Sergio Bacete, fou un dels 20 seleccionats
que participaven en les semifinals buscant un
dels cinc llocs de classificació per a la final.
Els equips tenien de 2 a 10 components: tots
masculins, tots femenins o mixts.

tres parells de maces).
També obtingueren bons resultats el Conjunt
Infantil (Ángela Lázaro, Sara Bartual, Aroha
González, Carla Villadas, Marta Aldana i Dahayan Escobar), amb una segona posició; i el
Conjunt Cadet Federació Bàsic (Estela Abad,
Nuria Muñoz, María Ruiz, Nerea López i Andrea Vilar), també en segona posició.

CRISTIAN ESPINÓS ATILA,
EN EL CAMPIONAT D’ESPANYA DE DRIFT
El pilot torrentí Cristian Espinós Atila va participar a les proves del VI Round Campionat d’Espanya de Drift, a Can Padró (Sant Vicenç de Castellet), competició que va tindre un calendari previ
amb la següent itinerància:
8-9 abril: Miranda de Ebro (I), 6-7 maig: Circuit de
Xest (II), 3-4 juny: Olaberria (III), 2-3 setembre: Navarra (IV), 21-22 d’octubre: Miranda de Ebro (V) i
4-5 novembre: Can Padró (VI).
Atila participava en la modalitat Pro (altres modalitats: Semi Pro i AM) i va aconseguir en la classificació final un meritori nové lloc.

Este pilot havia començat en 2013 la trajectòria
professional en el món de la conducció i va quedar
campió en eixa edició. Des d’aleshores es dedica
professionalment al món de les carreres i dona
també cursos en circuits professionals.
El drifting o drift és un estil de conducció de vehicles que consisteix a derrapar de manera que
el vehicle forma un angle amb l’adreça de moviment.
https://www.facebook.com/Atila.drifter/?ref=page_internal
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EL CHAMPI WOMEN RACING,
GUANYADOR EN DIFERENTS PROVES

L’equip motociclista Champi Women Racing
va particpar en el Campionat Europeu Categoria Moto2 donà suport a Dani Sáez, en el
cap de setmana del 18 i 19 de novembre, al
Circuit Ricardo Tormo; a mes, i va aconseguir la victòria en Superstock 600 en la seua
primera participació conjunta en el FIM CEV
Repsol.
Les mecàniques, enginyeres i el staff de
l’equip juntament amb el pilot talaverà van
estar a un gran nivell amb una Yamaha R6,
i la prova va demostrar l’Avenç i creixement
de l’equip, confirmant el gran pas que està suposant el Champi Women Racing en la cerca

22
26

de la igualtat entre homes i dones dins del
panorama motociclista internacional.
Al circuit de Xerés, els dies 27 a 29 d’octubre,
les pilots de l’equip Paquita Ruiz i Mari Calero
ja havien donat mostres de la gran temporada que farien en participar en les competicions d’Open 600 Dones i Open 1000 Dones,
respectivament, aconseguint Paquita Ruiz el
primer lloc de la competició i Mari Calero el
segon de la seua.
Amb aquesta victòria, la mallorquina Paquita
Ruiz va sumar enguany 4 victòries en 5 carreres i, en cap d’aqueixes 5 va baixar dels llocs

de podi.
Quant a Mari Calero, pilot catalana de l’equip
torrentí, va tindre la mala sort de patir una
caiguda en la segona volta de la carrera i encara pogué refer-se i treure el segon lloc.
Les dues esportistes esmentades van competir en el circuit de Xest, a finals d’abril, en en
Campionat d’Espanya de Velocitat, una de les
tres proves oficials en què hi ha categoria de
Dones.
http://champiwomenracing.com/

ELS CLUBS TORRENTINS ÀNGELS, HERCA I ITVECA,

| NOVEMBRE | 2017 EN ELS CAMPIONATS NACIONALS
DE GIMNÀSTICA RÍTMICA

La ciutat d’Alacant va acollir, del 22 al 26 de
novembre, les competicions de gimnàstica
rítmica Nacional Base Conjunts, Copa d’Espanya Conjunts i Copa Base Individual, a les
quals participaren gimnastes dels clubs torrentins Àngels, Herca i ITVECA.
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De l’Àngels: Alejandra Quero, prebenjamina,
en corda, i Marta Millán, cadet, en cinta.
De l’HERCA: El conjunt prebenjamí format per Cristina Lobo, Cristina Martínez,
Antonia Jianu, Ari Giménez i Mireia de la
Encarnación. I Eva Carratalá, cedida al club

Manises també representaria el club en la
categoria cadet de conjunts amb cinc cintes.
De l’ITVECA: Carolina Zelencova (modalitat
cinta) i Ana M. Gascón (modalitat dos cèrcols
i tres parells de maces).
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LAURA TELLO I NIKLAS MORALES,
ORS D’ATLETISME INFANTIL I CADET

En el Campionat Provincial Individual Infantil dels Jocs Esportius l’atleta Laura Tello, que
competia en triple salt, va a conseguir la medalla d’or, que completaria amb una medalla
de plata en la modalitat de velocitat, a Sueca,
el 2 de desembre.
Un altre participant del Club Atletisme Torrent fou Héctor Nebot, que es va classificar
2n en llançament de pes.
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En el Campionat Provincial Cadet Jocs Esportius, que es va celebrar al Tram 3 del
Riu Túria (València), el 2 de desembre, Niklas Morales va treure en alçada l’or amb un
salt d’1.73, que suposava MMP i mínima per
al Campionat d’Espanya. I és classificaria en
tercer lloc en 300 mll.
També tragueren bons resultats altres participants: plata Mario Campoy i bronze Adrián

EL EQUIPS BABY, MINIBENJAMÍ I BENJAMÍ DEL CGR
ÀNGELS, CAMPIONS DE LA COPA MEDITERRANI
El Club de Gimnàstica Àngels s’imposà en la I
Edició de la Copa Mediterrani, que es va disputar a Xàtiva, diumenge 3 de desembre.
Les més menudes de la competició, l’equip
baby, integrat per Ainhoa Mondéjar, Mikaela Lagla, Sara Pastor i Carla Puchades, es van
classificar en el primer lloc de la competició,
amb un divertit exercici amb la banda sonora
de Monstruos SA.
L’equip minibenjamí (Ainhoa Martínez, Mónica Aguilar, Alba Morales, Valeria Sanchís
i Leire Aibar) volaren en la seua participació
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Albiñana, els dos en 3 km marxa; bronze Lucía Romero en 60 mt i Enrique Calderón en
pes; plata de Laura Villaescusa en la prova
d’alçada i bronze de Mireia Medina en la mateixa prova; i la plata de Paula Giménez en 60
mll i bronze de Mario Perpiñán en 1000 mll.

amb un dinàmic exercici que tenia la base en
la banda sonora de Río, i aconseguiren el primer lloc.
I les benjamines Inés Muñoz, Indira Sánches
i Aitana Díaz no es quedaren enrere, amb el
seu exercici de caràcter rus i la seua espontaneïtat en el tapís, i pujaren al primer lloc del
podi.
Las entrenadores de l’equip, Jennyfer Sorlí i
Marta Yago, estan molt satisfetes pel treball
de la temporada i esperen sumar noves metes
i reptes.

7 ORS, 6 PLATES I 5 BRONZES EN EL CAMPIONAT
PROVINCIAL SUB-18 I SUB-20 D’ATLETISME
Molt bones marques per al CAT en el Campionat Provincial Sub-20 Júnior d’Atletisme.
Miguel Izquierdo, or en 60 mll (mínima de
participació per al Campionat d’Espanya) i
or també en 400 mll; Iván Márquez, plata en
400 mll i bronze en 60 mll; Pablo López, or
en salt d’alçada, que és marca mínima per al
Campionat d’Espanya; en triple salt, Mª Ángeles Pinilla or amb 10.76 i Eva Vázquez, plata amb 10.38; Alicia Lázaro, or en 800 mll; en
400 mll, plata per a Noelia Sanchís i bronze
per a Alicia Armero; i Roberto Téllez bronze
en 400 mll.
Quant al Campionat Provincial Sub-18 Juvenil el CAT va aconseguir: or per a Javier López
en salt d’alçada amb 1.77; en salt de llargada
or per a Álvaro Capel amb 5.78 i plata per al

seu company Miguel Barberá, amb 5.72; també plata per a Alba Moreno en llançament de
pes amb 11.4; Adriá Valero plata en 60 mll,
amb marca que és mínima per a participar en
el Campionat d’Espanya de la seua categoria
que se celebrarà els dies 10 i 11 de març en
Antequera; Ángela Felguera, bronze en 400
mll i Patricia Benito, també bronze en llançament de pes amb 10.70.
S’ha de destacar que el podi de 400 mll júnior masculí va ser per al CAT i en les proves
d’alçada i llargada masculí i triple femení la
1a i 2a posició del podi també van ser per al
club torrentí.
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