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FER POBLE EN 
UNA CIUTAT GRAN
         

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

de la ciutat i a entitats de diferent caràcter que han 
merescut el reconeixement social i públic per la va-
loració positiva de les seues trajectòries personals i/o 
professionals. I això ho han fet institucions, orga-
nismes, empreses i associacions que aporten la seua 
particular iniciativa en el coneixement dels protago-
nistes.

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

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

Totes les entrades de l’Anuari estan ordenades cro-
nològicament i en la capçalera de cadascuna d’elles 
figura la data o dates concretes, una fórmula que 
permet visualitzar millor aquells actes especialment 
arrelats a diferents moments del calendari. I en mol-
tes d’elles (especialment al sector dels esports), en 
què es repetien les persones o grups protagonistes 

al llarg de l’any, s’han agrupat en una sola entrada, 
sense deixar de datar els diferents moments, un pro-
cediment que facilita el coneixement de les trajectò-
ries i una presentació més clara.

L’edició de 2017 va ser solament digital i va comptar 
amb el suport de l’Ajuntament. En esta publicació 
de 2018 ens hem plantejat donar un pas endavant i 
fer-la també en paper i dins d’un plantejament més 
ambiciós, amb la creació d’un web, que vaja donant 
compte d’estes notícies i d’altres de la ciutat a mesura 
que es vagen produint. Eixe és el camí que volem se-
guir, convençuts que hi ha espai per a un mitjà local 
per a les notícies que tenen una vigència més sostin-
guda en el temps.

L’any passat parlàvem dels continguts de l’Anuari 
com a informació del Torrent de les persones, idea a 
la qual afegim enguany un nou matís, com és la pos-
sibilitat de “fer poble en una ciutat gran”, en el sentit 
que l’objectiu que ens guia no és altre que contribuir 
amb una aportació -potser modesta- a la vertebració 
de les persones i col·lectius de la localitat, un aspec-
te que s’ha marcat sempre com a necessari en este 
Torrent que, si per una part va deixar de ser xicotet 
i no té els avantatges propis de les comunitats reduï-
des, per altra no és suficientment gran per a comptar 
amb les possibilitats de les grans ciutats, en concret 
quan tractem de mitjans de comunicació. 

Fer poble per a conéixer-nos millor. Eixe és un dels 
reptes importants que tenim per davant.

Vicent Alabajos

3



ÍNDEX
             

PREMIS I 
RECONEIXEMENTS                 

PÒDIUM ESPORTS
                 

Edita: Toni Burguera SLU
Documentació i redacció: Vicent Alabajos
vicentalabajos@hotmail.com
Maquetació: David Vila

Correcció lingüística: M. J. Ferrer
Impremta: Toni Burguera SLU
C/ València, 100. Tel.: 96 156 21 14
Gener, 2019

Gener     7                     
Febrer    8                                      
Març     10                                     
Abril     15                                    
Maig     21                                    
Juny     24                                   
Juliol     27                                      
Setembre    30                                        
Octubre     37                                     
Novembre    42                                        
Desembre    43                                       

Gener     47
Febrer    52
Març     60
Abril      63
Maig     73
Juny     80
Juliol     86
Agost     88
Setembre     88
Octubre     90
Novembre    91
Desembre    92
                                

www.anuarigentdetorrent.com



PREMIS I 
RECONEIXEMENTS                 

5





PREMIS I RECONEIXEMENTS

7

26 | GENER | 2018

PREMIS BOTAFOCS 2018 FALLA CRONISTA BEGUER 

La Falla Cronista Vicent Beguer va organitzar divendres, 26 de 
gener, l’acte de lliurament dels Premis Botafocs 2018, en honor 
al que va ser cronista oficial de Torrent, Vicent Beguer.
Premi a entitats i/o associacions. Organitzacions en les quals 
es desenrotlla una activitat que promou la cultura i tradició 
valenciana. Ex-aequo Quadre Artístic Antonià i GTI Teatre.
Premi individual a Tomás Roselló Jaunzarás. Pel seu compro-
mís per la recuperació patrimonial de Torrent i la nostra co-
marca.
Premi  extraordinari a Arturo Boix Miquel, per la seua trajec-
tòria fallera,  un dels referents fallers de la Comunitat Valenci-
ana en la dècada dels 70 i 80.
El jurat va estar format pels representants del Grup de Ball de 
Torrent i l’U i Dos de Torrent (Premi Botafocs Entitats 2017) i 
Miguel Arraiz, representant a Pink Intruder (Premi Botafocs 
Individual 2017), i va exercir como a secretària María Andreu, 
de la comissió organitzadora.
L’objectiu dels premis és reconéixer persones i entitats que, bé 
per la seua trajectòria personal, bé per la professional, tenen o 
han tingut especial implicació social i compromís amb la nostra 
cultura i tradició.

2 | FEBRER | 2018

MERCÈ VIANA, PREMI FUNDACIÓ BROMERA AL FOMENT DE LA LECTURA

El Premi Fundació Bromera al Foment de la Lectura 2018 se li 
va atorgar a Mercé Viana i al CEIP Mas d’Escoto, i les menci-
ons  honorífiques van estar lliurades a l’acte celebrat a l’Hotel 
Astoria, el 2 de febrer.
El consell assessor de la Fundació Bromera va considerar que 
Mercé Viana, ensenyant, escriptora, experta en Didàctica de la 
Llengua i Renovació Pedagògica i assessora del CEFIRE a Tor-
rent, mereixia este reconeixement a la seua indiscutible trajec-
tòria amb vocació de servei a la ciutadania.

Mercé Viana Martínez, nascuda a Alfafar, va passar la seua 
infantesa a Benetússer on es trasllada la seva família, d’origen 
humil. En plena postguerra assistix a una escola rígida i trista 
del franquisme que anys més tard l’empeny a lluitar per un 
model d’escola diferent per a tot el país. Des de xicoteta  és una 
gran lectora, estimulada pel seu germà gran, que estudiava art 
dramàtic. 
Cursa el batxillerat i el magisteri. Posteriorment es llicencia en 
Filosofia i Ciències de l’Educació i s’interessa pels grans peda-
gogs europeus del segle XX, especialment per Célestin Freinet. 
Des de 1970 forma part dels moviments de renovació pedagò-
gica i s’especialitza en Didàctica de la Llengua per la Universi-
tat Complutense de Madrid. Treballa en les diverses etapes de 
l’educació, des de l’escola infantil fins a la universitat. Fa cursos 
de formació del professorat i conferències diverses sobre l’edu-
cació on promou el treball en equip i el canvi en la manera 
d’ensenyar per tal d’aconseguir una escola millor. 

En l’àmbit literari ha publicat mig centenar d’obres, bona part 
d’elles per a públic infantil i juvenil. Ha estat guardonada amb 
múltiples premis literaris al País Valencià, entre els quals des-
taquen el Premi Vicent Silvestre de narrativa infantil (1997), el 
Premi Carmesina (2005) i, en dues ocasions, el Premi Samaruc 
que atorga l’Associació de Bibliotecaris Valencians al millor lli-
bre infantil: Mei Mei vol ser rei (2006) i Lula i les abelles (2011).
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MARCOS GOZALVO, VICEPRESIDENT DE LA RED NACIONAL DE AGENTES 
INMOBILIARIOS (RNAI)
El 3 de febrer es va constituir a Madrid la Xarxa Nacional 
d’Agents Immobiliaris (RNAI), per un grup d’agents immobili-
aris de tota Espanya, on es van aprovar els estatuts, el codi de 
bones pràctiques i el nomenament de la madrilenya Antonia 
Marín com a presidenta del grup. Com a vicepresident, el tor-
rentí i gerent de la immobiliària MGF Global Services, Marcos 
Gozalvo Forment, capdavanter en el mercat immobiliari de la 
nostra ciutat i com a secretari de l’organització, el murcià Ma-
rio Ruiz.
Aquest nomenament facilitarà  a l’empresa de Torrent l’accés 
a una de les xarxes immobiliàries més importants del país, la 
qual cosa permetrà donar als seus clients un servei més eficaç 
i d’una major qualitat.
La RNAI està formada per més de 100 agents de tot el territori 
nacional i s’han fixat com a objectiu uns 150 associats a curt 
termini, una xifra significativa que redundarà en una millor 
gestió immobiliària en comptar amb una major representativi-
tat del teixit immobiliari, permetent ampliar les oportunitats i 
coneixements dins del propi sector.
Actualment, un dels segells de qualitat de tots els membres 
de RNAI és pertànyer a BNI Espanya, la major xarxa de 
networking, que compta amb 203 grups i més de 5.700 mem-
bres actius, i amb un valor de negoci de més de 233 milions 
d’euros.

2 | FEBRER | 2018

XEF AMADEO GUANYA EL PRIMER PREMI DEL CONCURS INTERNACIONAL 
CASSOLA DE SANT BLAI

Torrent va acollir, dilluns 5 de febrer, el I Concurs Internaci-
onal Cassola de Sant Blai, amb la concurrència de 28 restau-
rants, organitzat per l’Associació Gastronòmica Cassola de 
Sant Blai i la col·laboració de Comer en Valencia i l’Ajuntament 
de la ciutat.
El guanyador va ser el restaurant Chef Amadeo, de Gandia, 
amb una dotació de 1.500 euros, seguit per El Rincón del Faro, 
de Cullera, que va guanyar 600 euros, i La Visteta, de Barx, 
tercer amb una dotació de 300 euros. 
L’associació organitzadora va retre homenatge a un convidat 
especial, Paco Franco, impulsor del primer concurs d’arròs ros-
sejat, que es va realitzar fa anys a l’Hotel Lido. 
Els  participants torrentins van ser La Rueda, La Plaça i Los 

Abetos, i van concórrer, entre d’altres, els restaurants Miguel i 
Juani, campions del món de paella valenciana; Rossinyol, que 
compta amb huit premis internacionals de paella i fideuà; Casa 
Granero i Goya Gallery, tots dos guanyadors del Concurs Na-
cional de Paella de Cullera; Avenida 2.0, primer premi en dues 
ocasions del concurs de Caça i Bolets de Bocairent; Nazaret, de 
la platja de Puçol; Gambrinus i Racó de Meliana, guanyadors 
del Concurs d’Olla de la Comunitat Valenciana; Picantería, 
amb nombrosos premis de paella i arròs caldós; Palace Fesol, 
restaurant històric de 106 anys i que ha editat El gran llibre 
dels arrossos valencians; Evenser Restauración, precursor del 
concurs d’arròs del senyoret; i La Mar Salà, dues vegades pre-
mi d’Arròs del Senyoret Ciutat de Bétera.
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LA JUNTA CENTRAL DE GERMANDATS DE SETMANA SANTA 
COMMEMORA EL 75 ANIVERSARI DE LA SEUA FUNDACIÓ

L’Antic Mercat va acollir diumenge 11 de febrer l’homenatge a 
les persones que han format part de l’organisme, creat el 1943.
Durant la presentació, el president de la Junta Central, José 
Vicente Yago, va destacar la doble vessant del treball dels re-
presentants de les germandats. D’una banda, la vessant ex-
terior, quant a organització i coordinació dels actes i, d’altra 
banda, la interior de les germandats per a fer realitat l’esperit 
d’ajuda mútua entre les agrupacions.
En representació dels expresidents, va prendre la paraula 
Alfredo Costa Alonso, que va exercir este càrrec des de l’any 
1974 fins al 1991. Costa va agrair el testimoni d’aquells que han 
format part de l’ens per a “engrandir la Setmana Santa des de 
totes les sensibilitats” i per a projectar tot el potencial artístic i 
cultural que estes celebracions representen.
Durant l’acte es va projectar un vídeo que repassa els 75 anys 
d’història de la Junta Central de Germandats amb testimonis 
d’expresidents, així com de reines de l’Encontre, un treball ela-
borat pel Gabinet de Premsa Municipal.
En la fotografia veiem Federico Esteve, Alfredo Costa i l’actual 
president, José Vicente Yago, que van rebre, en representació 
de tots els components històrics de la JCGGSS, una placa com-
memorativa.

23 | FEBRER | 2018

IV PREMI MILLOR EXPEDIENT DE BATXILLERAT DE CAIXA RURAL 
TORRENT

Divendres 23 de febrer, es va lliurar el IV Premi al Millor Expe-
dient de Batxillerat del Curs 2016-2017, que atorga anualment 
la Caixa Rural de Torrent.
Va ser concedit a: 1r, Cristina Bastida Molina, del Centre Edu-
catiu Esclavas de María, de València, amb una nota mitjana de 
10.00. Premi de 1.500 €.
2n, Ana García Casabán, del Centre Educatiu Santo Tomás de 
Villanueva, de València, amb una nota de 9.94. Premi 1.500 €.

3r, Ex-aequo: Laura  Aleixos Juan, del Col·legi Nostra Senyora 
de Montesión, de Torrent, amb una nota de 9.90. Premi de 750 
€. I Blanca Alejos Tordera, del Col·legi Santa Teresa de Jesús, 
de Torrent, amb nota de 9.90. Premi de 750 €.
En la fotografia, d’esquerra a dreta, Cristina Bastida, Laura 
Aleixos, Ana García i María Nemesio (esta última va arreple-
gar el guardó en representació de Blanca Alejos, que no va po-
der assistir a l’acte).
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FALLERS I FALLERES REBEN LA RECOMPENSA DE LA TORRE D’OR  I DEL 
BUNYOL D’OR AMB FULLES DE LLORER I BRILLANTS PER LA SEUA 
DEDICACIÓ

A les portes de la setmana fallera, divendres 2 de març, els fa-
llers i falleres de la ciutat amb 30 anys de dedicació a la festa 
van rebre la recompensa de la Torre d’Or amb Fulles de Llorer i 
Brillants, que atorga la Junta Local Fallera de Torrent i/o el Bu-
nyol d’Or amb Fulles de Llorer i Brillants, de la Junta Central 
Fallera de València.

F. DE LA PLAÇA: Lorena Andreu Guillem, M. Llum Giménez 
Ortí, M. del Mar Hernández Velduque, Isabel Díaz Patiño.

F. ÀNGEL DE L’ALCÀSSER: M. Isabel Rabadán Martínez, Án-
geles Sánchez García.

F. AVINGUDA-FILÀ MORA TUAREGS: Pascual Femenía Gil, 
Vicente Veguer Muñoz, Raquel Royo Navarro, Mari Carmen 
García Moreno.

F. POBLE NOU: Silvia Jericó Sánchez, José Miquel Ortí, Ramón 
Pérez Campaño.

 F. SEDAVÍ: M. José Bartual González.

F. CARRER TOLEDO: Luis Soriano Cebrián, Pablo Marín Rive-
ra, M. Isabel Iniesta Madero-Candelas.

F. RAMÓN Y CAJAL: Paqui García Hurtado, Sergio Giménez 
López, Manrique Izquierdo Alepuz, Daniel Ignacio Requena 
Piles, Antonio Seguro Rodríguez.

F. SANTS PATRONS: Miguel Ángel Cháfer Tarín, Julián Pera-
les Duque.

F. SANT ROC - GÓMEZ FERRER: Santiago Barberá Lahiguera, 
Miguel Ángel Marqués Reparaz, Encarna Redón Garrido, Fe-
lipe García Alpuente, Julio José Silla Martínez, M. Pilar Vilar 

Frías.

F. BARRI COTXERA: Emilio Sáez Puig.

F. PARE MÉNDEZ: Mercedes Gómez-Lobo García.

F. BARRI SANT GREGORI: Victoria Folgado González, Car-
men Torres Amores.

F. CARRER BENEMÈRITA G. C.: Mari Carmen García Vilata.

F. NICOLAU ANDREU: Víctor Manuel Ruiz Zornoza, José An-
tonio Castillejo Durán.

F. SARAGOSSA-PARC CENTRAL: José Francisco Giménez Es-
cribano.

F. SEGON TRAM AVINGUDA: Asunción Martínez Gómez, Is-
mael Pérez Debés.

F. CAMÍ REIAL: Raquel Vergara Villar, José Israel Gijón Folga-
do, Francisca Vicente Benito.

F. SANT VALERIÀ: Concepción García Sánchez.

F. PLAÇA SANTA LLÚCIA: Enrique Andreu Crespo.

F. LOPE DE RUEDA I VERGE DEL PUIG: Daniel Osma Alon-
so, Esther Izquierdo Escudero, Puri Gómez Picazo, Faustino 
Aranda López, Fermina Besó Gómez, Alfonso Díaz Estornell.

F. REINA SOFÍA- PL. PEDRO ITURRALDE: Encarna Muñoz 
Puig, Pilar Márquez Zamora, Aurora Sánchez Álvarez.

F. PARC DE TRÉNOR: José Pedro Morant Aguilar.
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CRISTINA MARTÍNEZ BONAFÉ, DONA ATENEA 2018

Amb motiu de la celebració del Dia Internacional de la Dona, 
dins del programa d’actes que es van organitzar, dijous 8 de 
març, va ser lliurat el Premi Dona Atenea 2018, que va ser 
atorgat a l’esportista torrentina Cristina Martínez Bonafé.
Cristina és ciclista professional. Va debutar en 2015 amb el 
Lointek després de destacar en el calendari nacional juvenil 
en 2014. Va començar a obtindre bons resultats en 2012 en ser 
segona en el Campionat d’Espanya en Ruta Cadet.
Un any després va començar a destacar en la categoria Ju-
venil Nacional fins que en el 2014 va ser la gran dominadora 
d’aquest calendari guanyant 5 carreres juvenils, el Campionat 
d’Espanya en Ruta Juvenil i obtenint el 2n lloc en el Campi-
onat d’Espanya Contrarellotge Juvenil. Va guanyar la Copa 
d’Espanya de Ciclisme de categoria Juvenil en quedar entre les 
4 primeres en les 6 proves puntuables .
Açò va suposar, com sol ser habitual amb les grans esportistes 
del calendari nacional en categories inferiors, que aconseguira 
debutar com a professional en un equip espanyol, en aquest 
cas el Lointek. El seu debut com a professional no va poder 
ser més satisfactori en aconseguir, amb 19 anys, dos top-20 en 
proves internacionals franceses (La Classique Morbihan i el 
Gran Premi de Plumelec-Morbihan Femení) i poc després en 
guanyar la classificació de la millor jove Sub-21 de l’Emakume-
en Euskal Bira. A partir d’eixe moment ha sigut una de les ha-
bituals en les convocatòries de la selecció espanyola absoluta.
A les acaballes de 2017, poc després d’anunciar-se que Cristina 
no estava en els plans de l’hereu de l’estructura del Lointek, va 

donar la sorpresa fent-se amb el Campionat d’Espanya en Pista 
de Puntuació. Actualment pertany a l’equip Bizkaia Durango- 
Euskadi Murias.

https://www.facebook.com/AjuntamentDeTorrent/vide-
os/10155975719185999/

9 | MARÇ | 2018

PATRICIA CUENCA (TORRENT DE PARAULES), EN ELS PREMIS DE 
RECONEIXEMENT LABORAL A LA PRESIDÈNCIA FEMENINA 
D’ASSOCIACIONS CULTURALS

El Palau de Forcalló, seu del Consell Valencià de Cultura, va 
acollir l’acte de lliurament dels Premis de Reconeixement La-
boral a la Presidència Femenina d’Associacions Culturals, el 9 
de març, en la seua primera edició, que promou l’Ateneu Blasco 
Ibáñez i el seu Moviment d’Escriptors pro Drets Humans. 

La presidència estava formada per Celestino Álvarez-Cienfue-
gos i Isabel Oliver, secretari i presidenta, respectivament, de 
l’Ateneu Blasco Ibáñez; Ricardo Bellveser, vicepresident del 
Consell Valencià de Cultura; i Cristina Vicent, directora gene-
ral de la Conselleria d’Igualtat.
Patricia Cuenca, coordinadora de l’Associació Torrent de Pa-
raules, que havia estat convidada a participar com a ponent, va 
explicar els continguts i intencions del col·lectiu torrentí, que 
es posava com a exemple d’un grup amant de la cultura, que 
desenvolupa diferents iniciatives de forma entusiasta. 
Les dones en qui han recaigut els premis són: Rosa María Vila-
roig, vicepresidenta d’ALCAP (Castelló); Pura Peris, presidenta 
de Jam Poètica L’Eliana (València); i Consuelo Giner, presiden-
ta d’Espejo de Alicante (Alacant).
Patricia Cuenca -una dona uruguaiana, que arribà a Torrent 
en 2007- va posar en marxa Torrent de Paraules en 2011, que 
ha ampliat progressivament el camp de les activitats culturals, 
al mateix temps que participa activament en altres iniciatives, 
com ara l’Asssociació Cultural Liceu Poètic de Benidorm, de la 
qual és delegada a València; Moviment i Festival Internacional 
Grito de Mujer (també delegada a València);  Plataforma Inter-
cultural de España; ANUESCA (Associació de Nous Escriptors 
del Campello), Unión Hispanoamericana de Escritores o A-Ri-
mando.
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RECONEIXEMENT A PERSONES I ENTITATS AMB MOTIU DEL 30 
ANIVERSARI DE L’ENSENYAMENT EN VALENCIÀ

En el transcurs de l’acte de presentació del llibre 30 Anys d’En-
senyament en Valencià a Torrent, coordinat per Vicent Font i 
amb el suport de l’Ajuntament, que va tindre lloc a la sala cí-
vica de l’Antic Mercat, es va fer un reconeixement públic a un 
bon grapat de persones que van participar als inicis d’aquest 
procés i/o en el seu desenvolupament al llarg del temps.
Les persones reconegudes com a impulsores i animadores del 
valencià en Torrent van ser: M. Àngels Codoñer, Alejandra 
Peñarrubia, Pilar Madero, Oren Cáceres, Lola Calvo i Conxa 
Chust, del CEIP Lope de Vega.
Ximo Requena, del Col. Monte-Sión.
Miguel Molina, Paqui Fuentes, Maria Dolores Mislata, Inés 
Fayos i Rosa Naranjo, del CEIP Miguel Hernández. 
Amparo Mora, del CEIP Sant Pasqual. 

Julián Hortelano, Mariví Pérez, Pilar Boluda, Xelo Melchor, 
Josep Galán i Àngels Monferrer, del CEIP Federico Maicas. 
Antonio Rubio, Luís Sanchis, Julia Morales i Ana Rodríguez, 
del CEIP El Molí.
Jesús Girón, Juan Antonio Bachiller i Fermín Villanueva, del 
CEIP Antonio Machado.
Vicent Revert i Norbert Vila, del Col. El Drac. 
Josep Antoni Sanjuán i Conxa Querol, de l’IES Serra Perenxisa.
Pepe Martínez, Xaro Font, del CEIP Mare de Déu del Rosari, i 
a Neus Monera del mateix centre de manera pòstuma que fou 
recollit per Josep Ferrís, el seu marit. 
I també a Vicent Palacios, Pep Medina, Alfred Domínguez i 
Benjamín Falces, persones que també han estat protagonistes 
de l’ensenyament i promoció del valencià a Torrent.

23 | MARÇ | 2018

RECONEIXEMENTS DEL GUAIX HORTA SUD A PERSONES I ENTITATS DE LA 
COMARCA PEL SEU TREBALL PER LA LLENGUA

En el transcurs del sopar de primavera del Guaix-Horta Sud, 
celebrat el 23 de març, es van fer diferents rconeixements a 
persones i entitats dels pobles de la comarca que s’han distingit 
per la seua contribució al desenvolupament del valencià tant 
en l’àmbit acadèmic com en el de l’ús social. 
Un homenatge molt especial es va retre a Vicent Font, mestre 
de vocació i professió, que ha portat per bandera la defensa de 
la nostra llengua en diferents iniciatives i entitats durant un 
munt d’anys.

Es van fer reconeixements a:
La comunitat educativa de l’escola Lope de Vega, de Torrent, 
que va encetar l’inici de l’ensenyament en valencià al nostre 

poble allà per l’any 1988, representat per l’alumnat de la pri-
mera promoció.
Les dues escoles de la nostra comarca que celebraven el seu 
25é aniversari d’ensenyament en valencià: Gregori Maians i 
Císcar, de Xirivella, i Mare de Déu del Rosari, de Torrent.
Als mestres Albertina Chesa (La Comarcal), Josep Alemany 
(IES Alcàsser), Fina Celda (Sant Ignasi de Picassent), Nelson 
Seguí (9 d’Octubre d’Alcàsser), Joan Vila i Colomer (Manises), 
Conxa Hernández i Susi Ferrer i Royo (Bertomeu Llorens de 
Catarroja), Juana García Diego i Albert Andreu i Koning  (Joan 
XXIII de Catarroja), Júlia Creu (La Gavina de Picanya) i Emili 
Olmos (Les Carolines de Picassent). Pel seu treball als centres 
educatius en l’àrea del valencià.
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L’associació La Gavella-Moviment per la Llengua i la Cultura, 
de Torrent, que va nàixer en finalitzar l’XI Trobada d’Esco-
les en Valencià a Torrent, el 29 de març de 1998, ha mantés 
la flama de la llengua durant vint anys, realitzant activitats 
de promoció i defensa de l’ús del valencià, especialment entre 
l’alumnat dels centres educatius, i col·laborant amb la coordi-

nadora comarcal en totes les activitats proposades.
L’acte formava part de l’extens programa organitzat amb la 
triple celebració, en 2018: 30 anys de l’inici de l’ensenyament 
en valencià a Torrent, 20 anys de la celebració a la ciutat de la 
Trobada d’Escoles en Valencià i celebració de la XXXI Trobada 
enguany a Torrent.
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Divendres 23 de març es va celebrar el Dia Meteorològic Mun-
dial i amb este motiu, en les instal·lacions del Museu de Cièn-
cies Naturals de València, va tenir lloc l’acte commemoratiu de 
l’esdeveniment a la Comunitat Valenciana.
Van rebre un homenatge alguns col·laboradors de l’AEMET, 
i d’entre ells el torrentí Juan Ramón Bea Cebrián, per la seua 
tasca informativa desinteressada i diària remetent dades me-
tereológiques registrades a la ciutat, amb la finalitat de contri-
buir a l’elaboració de les prediccions dels “mapes del temps” i 
l’evolució del clima a nivell mundial. 
Al costat d’altres tres col·laboradors més va rebre un diploma 
reconeixent la seua labor de tants anys de les mans del Delegat 
del Govern a la Comunitat Valenciana i del director del Centre 
Metereològic de València. 
El Dia Meteorològic Mundial està organtzat per l’OMM (Or-
ganització Meteorològica Mundial) i té entre altres objectius, 
els de protegir la vida, els mitjans de subsistència i la propietat 
dels riscos associats  al  temps, el clima i els esdeveniments 
relacionats amb l’aigua.
La població mundial en constant creixement s’enfronta a una 
àmplia gamma de perills, com ara marees de ciclons tropicals, 
fortes pluges, ones de calor, sequeres i molts més. El canvi 
climàtic a llarg termini està augmentant la intensitat i la fre-
qüència dels fenòmens meteorològics i climàtics extrems i pro-
voca l’augment del nivell del mar i l’acidificació dels oceans. 
I és d’agrair que hi haja persones, como el nostre paisà Juan 
Ramón Bea, que dediquen part del seu temps a treballar per la 
solució d’estos problemes.  

29 | MARÇ | 2018

RAÚL MAREK REP EL RECONEIXEMENT DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA 
PEL SEU TRIOMF AL MUNDIAL D’HOLANDA

El torrentí Raúl Marek va rebre, el 29 de març, un reconei-
xement de la Diputació de València com a membre del Club 
CESN Silla,  compartit amb els altres integrants: Carlos López, 
Alejandro Ara i Albert Mateu.
La Diputació feia este reconeiximent per el gran paper que va 
fer el club en el Campionat Mundial de Salvament i Socorrisme  
(Orange Cup) a Eindhoven (Holanda) celebrat en desembre de 
2017, i en el qual Raúl Marek, com a membre de la Selecció 
Espanyola, va aconseguir dues medalles d’or: en 50 metres re-
molc maniquí amb aletes i en 50 metres remolc maniquí sense 
aletes. Un total de setze medalles va ser el botí obtingut per 
l’equip espanyol: tres d’or, sis de plata i set de bronze, mèrit 
al qual va contribuir sens dubte l’entrenador Francisco Javier 
José Ferriz.
Esta competició internacional servia de preparació per als 
compromisos oficials del següent any, en especial, l’Europeu 
Júnior d’Irlanda i el Mundial Júnior i Absolut a Austràlia.
I efectivament, va participar en ambdues competicions. Del 8 
al 16 de setembre de 2018, a l’Europeu de Limerick i Kilkee (Ir-
landa), en el qual va obtindre el subcampionat en 100 m; i del 
21 al 25 de novembre, al Mundial Júnior d’Adelaida (Austràlia), 
en què va aconseguir el campionat en 4 x 500 m amb el selec-
cionat espanyol.

23 | MARÇ | 2018

JUAN RAMÓN BEA, HOMENATJAT EN EL DIA METEOROLÒGIC MUNDIAL
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DOLORES VERA CELEBRA EL PRIMER CENTENARI DEL SEU NAIXEMENT

La veïna de Torrent Dolores Vera i López Lola, va complir 100 
anys el 6 d’abril i la família li va organitzar una festa com me-
reixia l’esdeveniment, amb l’assistència d’una representació 
municipal a més de la família en ple, veïnat i amistats.
Es va muntar una exposició de fotos i altres documents en la 
casa familiar i es va servir per a tots els presents l’àpat habitual 
en este tipus de celebracions.
 Dolores Vera va nàixer a Herencia (Ciutat Real) el 6 d’abril de 
1918 i es van fer càrrec d’ella els seus iaios perquè els pares no 
podien, fins al seu trasllat a la casa familiar d’Alcázar de San 
Juan als tres o quatre anys, poble en què va viure gran part 
de la infantesa i l’adolescència. Allí coneixeria Benjamín Simó 
Senent, un enòleg de València, amb qui es casaria i tindria dos 

fills: Lola i Benjamín, i va canviar aleshores la residència a Va-
lència ciutat, primer al Peu de la Creu i després a Cánovas del 
Castillo. La família es completaria amb el temps amb dos nets 
i una neta.
La senyora Lola va patir una malaltia respiratòria greu i el 
metge li va suggerir que li vindria bé viure a Torrent, i així 
ho van fer, primer a una de les casetes del carrer de València 
i, posteriorment,  a la zona del carrer de Vora Séquia-Carrer 
de Ros. Potser el metge -del qual no recorden el nom- que va 
orientar la malalta a tindre la residència a la nostra ciutat no 
arribara a conéixer la punteria del seu diagnòstic/prescripció: 
la pacient va complir enguany els 100 anys!

7 | ABRIL | 2018

LA SOPRANO BELÉN ROIG, SEGON PREMI DEL IV CERTAMEN DE LIED I 
CANÇÓ DE CONCERT “FIDELA CAMPIÑA”
Belén Roig, acompanyada al piano per Aida Velert, va acon-
seguir el segon lloc del prestigiós IV Certamen de Lied y Can-
ción de Concierto ‘Fidela Campiña’, que se celebrà a Albox (Al-
meria), dissabte 7 d’abril.
Marta Heras i Clara Gil, de Madrid, van ser les guanyadores 
d’este concurs que s’emmarca en el Festival Nacional d’Art 
2018, que inclou també convocatòries de teatre aficionat i de 
poesia jove.
La nostra paisana Belén Roig és premi extraordinari de carrera 
del Conservatori Superior de Música de València, on va estu-
diar amb Ana Luisa Chova. També va obtindre el títol superior 
de violí en el mateix centre. 
Ha guanyat el Concurs Juventudes Musicales de España, Con-
curs “Nuevas Voces” de Sevilla i Concurs Internacional de 
Cant Martín i Soler de València. 
Té una destacada trajectòria com a intèrpret d’obres de renom 
amb formacions com ara Orquesta Sinfónica Simón Bolívar 
de Venezuela, Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala, 
Orquesta Sinfónica de Madrid, Orquesta de la Comunidad de 
Madrid, Orquesta Sinfónica de Euskadi, Orquesta de Valencia 
o la Joven Orquesta Nacional de España.
I ha actuat amb V. P. Pérez, M. Coves, C. Soler, Yi-chen Lin, 

G. Sagripanti, E. Vegas, A. Rugeles, P. Marqués, i en sales com 
el Teatre Municipal de Caracas, Teatre Nacional de Guate-
mala, Auditori Nacional, Auditori Kursaal de Sant Sebastià, 
Teatres del Canal, Teatre Sant Lorenzo del Escorial, Teatre 
Calderón de Valladolid o el Palau de la Música de València.
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MARÍA HURTADO, MILLOR ACTRIU DEL CONCURS DE MIRACLES DE SANT 
VICENT FERRER

La xiqueta torrentina María Hurtado va guanyar el premi de 
millor actriu en el concurs de Miracles de Sant Vicent, que or-
ganitza Lo Rat Penat i que es va celebrar a València els dies 8 
i 9 d’abril.
Maria feia la representació en la plaça del Tossal. El premi a 
l’actor va recaure en Wen Hervás, de l’altar de Meliana i el 
guardó a la millor direcció va ser per a Juanfran Barberá. El 
segon premi a la millor actriu fou per a María Martínez, de 
l’altar de Riba-roja de Túria, i el tercer, per a Rebeca García, de 
l’altar de Meliana.

El miracle que premiava la torrentina portava per títol “El pols” 
i retratava la lluita entre el dimoni i el propi Sant Vicent Ferrer 
per  alliberar d’una possessió una jove valenciana que portava 
set anys malalta. Es tractava d’un llibret nou escrit per la poe-
tessa Empar Cabrera.
L’altar del Tossal renovava així el primer premi i en segon lloc 
va quedar el miracle representat per l’altar del Pilar; el tercer 
per a l’altar de Meliana; el quart per a l’altar de Xirivella; i el 
cinqué, el del Carmen.

13 | ABRIL | 2018

PABLO CANTERO, SELECCIONAT EN EL PROJECTE FER 2018
La Fundació Trinidad Alfonso va presentar el 13 d’abril la sise-
na edició del Projecte FER (Foment d’Esportistes amb Reptes), 
una iniciativa destinada a recolzar, impulsar i promocionar els 
nostres esportistes, en què el torrentí Pablo Cantero ha estat 
seleccionat en la categoria Promeses, cosa que suposa una aju-
da de 7.500 euros per a la temporada. 
Pablo Cantero (Torrent, 1-4-1994), que es va graduar en Psico-
logia, competix en atletisme paralímpic, disciplina en la qual va 
treure una medalla de bronze en salt de llargada en el Campi-
onat d’Espanya Absolut de 2017.
En el seu palmarés destaquen els següents triomfs: Medalla de 
bronze en salt de llargada F11 del Campionat d’Espanya ab-
solut en 2017; Quarta plaça en els 100 m T11 i sisé lloc en salt 
de llargada F11 del Campionat d’Europa de Grosseto en 2016; 
Campió d’Espanya en els 100 m T11 en 2015; Campió del salt 
de llargada F11 en el Grand Prix de Grosseto en 2015; Sisena 
posició en els 100 m i en el salt de llargada F11 del Campionat 
d’Europa de Swansea en 2014; i Rècord d’Espanya de promeses 
en els 60 m T11 en 2014.

http://pablocanterolopez.com/
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La torrentina Amparo Carratalá Almerich va realitzar en el port 
de València, dimarts 17 d’abril, la seua presentació artística com 
Art Director de l’empresa internacional de perruqueria Tony&-
Guy. Un esdeveniment celebrat en les instal·lacions d’Insomnia 
i en el qual van estar presents alguns dels millors perruquers 
d’Espanya, a més de companys, amics i familiars, i representants 
dels grups municipals.
Amparo Carratalá va ser educada en l’acadèmia de Tony&Guy i 
porta nou anys treballant per a esta casa. La presentació que va 
realitzar suposava el trampolí en el qual es demostrà  que pot 
representar per tot el món l’empresa, que compta  amb més de 
7.000 empleats repartits per tot el planeta.

FINALISTA DELS PREMIS FÍGARO DE PERRUQUERIA 
Amparo Carratalá i Jose Boix, de l’equip de Toni&Guy, van ser 
finalistes en els premis Fígaro 2018 de la Perruquería Espanyo-
la, que es van lliurar al Saló Look, que se celebrava a IFEMA 
(Madrid).
Carlos Valiente (Alzira) i Juanvi Camarasa (València) van ser 
guardonats amb els premis Perruquer de l’Any i Perruquer Re-
velació, respectivament, confirmant el gran nivell dels profes-
sionals valencians, que sumaven la meitat de les candidatures 
de l’Estat.

PREMI TONI&GUY HAIRDRESSER 2018
La torrentina va rebre, el 7 d’octubre a Londres, el premi Hair-
dresser 2018 en el Mainstage de TONI&GUY, un prestigiós re-
coneixement que reunix més de 5.000 estilistes de tot el món, i 
en el qual es mostren les noves tendències per a la temporada. 
També es va presentar el Look Book de l’any, que arreplega dos 
de les col·leccions d’Amparo Carratalá: Behind i Ordark. 

FINALISTA DELS PREMIS INTERNACIONALS TCT 
AWARDS
La torrentina va ser nominada també com a Perruquera de 
l’Any en els Premis Internacionals TCT Awards i la cerimònia 
d’entrega dels premis tindria lloc en el transcurs de l’event de 
perruqueria Live 2018, que se celebrava el 3 de novembre, a 
Gran Canària.
En 2012 ja havia aconseguit un Premi Fígaro, en esta ocasió 
com a Perruquera Revelació; en 2013 va aconseguir el Book of 
the Year de Toni&Guy; i en 2015 el 2n Premi Shu Uemura, el 
més important de la perruqueria asiàtica (amb la seua creació 
“Scalp Metal”), nominada com Best Emergent Talent en el Saló 
MTC Beauté de París; i en 2017 va rebre en el Royal Albert Hall 
de Londres, el Premi AIPP Awards (Asociación Internacional 
de Prensa de Peluquería) en la categoria d’Avantguarda, el ma-
jor reconeixement mundial.

1 | OCTUBRE | 2018

7 | OCTUBRE | 2018

3 | NOVEMBRE | 2018

18 | ABRIL | 2018

LA CIUTAT DE TORRENT, PREMI HUMANA CIRCULAR PER LA 
SENSIBILITZACIÓ AMBIENTAL
Torrent va rebre el Premi Humana Circular pel seu compromís 
amb la sensibilització ambiental durant el seminari de gestió 
sostenible del residu tèxtil i economia circular de la Comunitat 
Valenciana, celebrat a l’Ateneu Mercantil de València el dia 
18 d’abril.
Aquests premis distingixen a les entitats públiques i privades 
de la Comunitat Valenciana que han destacat en la gestió efici-
ent dels residus, el foment del desenvolupament sostenible i de 
models econòmics circulars. Són lliurats per Humana Funda-
ció Poble per a Poble, organització que des de 1987 promou la 
protecció del medi ambient a través de la reutilització de tèxtil 
i duu a terme programes de cooperació a Àfrica, Amèrica Lla-
tina i Àsia així com de suport local a Espanya. 
La Fundació desenvolupa campanyes de sensibilització al vol-

tant de la importància de la reutilització i el reciclatge de tèxtil 
per a la protecció del medi ambient i com a font de recursos per 
a la cooperació en els països del Sud.
Anabel Rodríguez, directora executiva de la Fundació per a 
l’Economia Circular, va assegurar en l’acte que aquesta suposa 
una nova forma de pensar i d’actuar, una qüestió transversal 
que afecta tots els agents econòmics i socials.
El lliurament dels premis va tindre lloc pocs dies després que 
la Generalitat Valenciana anunciara un pacte per a promoure 
l’economia circular, amb la participació d’empreses, ajunta-
ments i altres entitats.
S’ha d’informar que la Fundació Pueblo para Pueblo té una de-
legació de recollida a Torrent (Pol. Industrial Mas del Jutge. C/ 
dels Rajolers, 19. Tel.  96 134 16 05)

17 | ABRIL | 2018

AMPARO CARRATALÁ, ART DIRECTOR INTERNACIONAL DE TONY&GUY
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LA UNITAT DE MEDIACIÓ DE LA POLICIA LOCAL, PREMI ANELLA 
CADENA DE LA PAU

Dos policies locals de Torrent, Venancio Aviñó, inspector, i An-
tonio Gutiérrez, oficial, van rebre el 19 d’abril, en la sala d’actes 
de la Junta Municipal de Moncloa (Madrid), el premi “Anella 
en la Cadena de la Pau”, atorgat pel Centre de Formació i In-
vestigació Internacional en Drets Humans, una organització 
internacional sense ànim de lucre, dedicada a l’ensenyament i 
implementació dels drets humans consagrats en els diferents 
instruments establits  a nivell nacional, regional i internacio-
nal.
Els dos agents són membres del Punt Neutre per a la Mediació 
(PNPM), de la secció valenciana a Espanya del Grup Europeu 
de Magistrats per la Mediació (GEMME), ubicada en el Palau de 
la Justícia de València.
Anteriorment, els dies 21, 22 i 23 de març, havien participat 
com a ponents i experts en mediació policial, i van ser guardo-
nats amb diploma en el III Congrés Iberoamericà de Mediació 
Policial, en el marc de seguretat pública que organizà l’Ajunta-
ment de Vila-real. 
La mediació és especialment útil i pertinent, en aquests mo-
ments, i està sent impulsada per la Unió Europea i la Gene-
ralitat Valenciana. La finalitat d’esta unitat policial és establir 

una policia nova, més psicològica, social, flexible, per a garan-
tir la percepció de seguretat entre els ciutadans i ciutadanes, i 
així, visibilitzar-la com una institució de pau social, garant dels 
drets i llibertats.

22 | ABRIL | 2018

TERESA RUIZ,  PREMI  DE TORRENT IV APLEC DE L’HORTA SUD 2018

El IV Aplec de l’Horta Sud es va celebrar al Centre Ambiental 
El Vedat diumenge 22 d’abril, amb organització de la Comissió 
9 d’Octubre de Torrent.
Es van atorgar els premis anuals a les següents persones i en-
titats:
Teresa Ruiz, periodista i locutora de Ràdio 9 (Torrent), Comu-
nitat Església de l’Olivar (Alaquàs),  Joan Escrivà, fundador de 
Camacuc (Paiporta), Núria Sendra, d’Edicions del Bullent (Pi-
canya), i Xiquets i xiquetes dels Miracles de Sant Vicent (Xi-
rivella).
La Comissió 9 d’Octubre es va crear a Torrent en 2015 per ani-
mar les commemoracions valencianes d’aquesta localitat. Da-
tes tan significatives com el 9 d’Octubre, el 28 de Novembre i el 

25 d’Abril, marquen fites concretes dins els objectius d’aquesta 
associació, la intenció principal de la qual rau en la potenciació 
i difusió de la cultura, la història, la llengua i els costums del 
poble valencià a fi de perpetuar la continuïtat en el temps i de 
fixar-les en el costumari festiu torrentí.
Teresa Ruiz (Mislata, 1950), de ben menuda ja mostrava incli-
nació pel món de la cultura i la comunicació, en part per la in-
fluència del iaio Maties, poeta i dramaturg reconegut al poble 
(de fet té un carrer al seu nom; la seua trajectòria  ha merescut 
figurar en un llibre de la regidoria de cultura de l’Ajuntament 
de Mislata, dedicat a diversos mislaters que han destacat en 
l’àmbit de  la ciència, la pirotècnia i les arts; i hi ha un premi de 
teatre a nom de Maties Ruiz).
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L’ASSOCIACIÓ AECC TORRENT, PREMI A LA LOCALITAT QUE MÉS FONS VA 
RECAPTAR EN 2017

Durant l’any 2017 l’AECC Torrent va recaptar 84.176,25 €, per 
la qual cosa ve rebre el reconeixement de la Junta Provincial, 
que va premiar la ciutat com a la major recaptadora de fons 
per a l’entitat.
L’acte de lliurament de la distinció va tindre lloc, diumenge 22 
d’abril, al Col·legi Oficial de Metges de València, en què es va 
presentar la memòria anual de l’AECC, amb la presència de 
la presidenta de l’associació de Torrent, Amparo Almerich, al 
costat d’una representació del comité local.
Van ser moltes les activitats que es dugueren a terme durant 
el 2017, que permeteren la recaptació esmentada, entre les 
quals destacaren la carrera RunCàncer, on van participar més 
de 1.500 persones; la celebració del mercadet solidari, el sopar 
anual; el projecte realitzat per Olfo Bosé, Jesús Arrúe i Marcos 
Caparrós, que va estar promogut per Corazones Abiertos; la 
campanya escolar o les activitats de la pilota en la Setmana de 
la Dona. En l’àmbit esportiu es va celebrar el Festival Benèfic 
de l’esport contra el càncer infantil organitzat pel club de gim-
nàstica rítmica ITVECA i també una programació teatral amb 

la col·laboració de GTI Teatre.
Però també cal destacar l’organització, per part de l’associació, 
de xerrades informatives de prevenció, en la Casa de la Dona, 
de diferents tipus de càncer: de mama, còlon, pell o pròstata. 
Diversos professionals tractaren diferents aspectes com ara: 
accions preventives amb la unitat mòbil que es fa tots els anys,  
tractaren les causes i els exàmens de detecció. Al mateix temps 
es va realitzar un programa d’ajuda per a deixar de fumar, en 
el qual les persones assistents van treballar, de manera con-
junta i individual, en el procés d’eliminar esta addicció.
Amparo Almerich va afirmar que totes les activitats s’han 
pogut dur a terme per la col·laboració del voluntariat, les as-
sociacions festeres, culturals, esportives, empreses i comerços 
de Torrent, l’Ajuntament, i totes les persones que desinteres-
sadament ajuden en l’organització d’actes i esdeveniments, i 
sobretot els veïns i veïnes que amb les seues aportacions han 
col·laborat perquè s’aconseguisca eixa xifra tan positiva a fa-
vor de la lluita contra el càncer.

Després d’uns anys la famìlia es traslladà a Xirivella, i en ca-
sar-se als 21 anys d’edat va viure una temporada a l’Olleria per 
a recalar després al Vedat de Torrent on residix des d’alesho-
res.
A principi dels anys 80, quan ja els tres fills anaven a escola, va 
reprendre la vida laboral, però canviant radicalment de pro-
fessió: d’un despatx en una fàbrica de bosses de mà a Xirivella 
va passar a col·laborar  en una emissora de ràdio muntada per 
uns quants amics amb la finalitat d’oferir continguts culturals 
en valencià. Una oferta radiofònica que no hi havia.
L’any 1988, va participar en un programa de ràdio infantil amb 
Toni Mestre i Maria Josep Poquet. Fou en Ràdio Cadena on la 
va  portar Zequi Castellano per fer una xicoteta col·laboració 
en l’estrena d’eixe espai radiofònic.  
A finals de 1989 comencen a emetre les emissores Ràdio-4  i 
Canal-9. La manca de professionals amb experiència en va-
lencià li va facilitar molt les coses i, fins i tot, va poder triar 
l’empresa, Ràdio-4 de Ràdio Nacional d’Espanya, que després 
canviaria per Ràdio-5 durant un any. I en 1992 passà a Canal-9 

(després canviaria de nom i es diria Ràdio-9) on treballaria 7 
anys consecutius. Quan la direcció d’esta empresa va decidir 
fer fora un grapat de treballadors en un comiat improcedent 
segons la llei que els donà la raó, cadascú del grup va explorar 
altres camps. Teresa es va decidir per l’escriptura, sempre en 
valencià, activitat que en què té sis relats publicats. Tres d’ells 
primers premis i tres finalistes. 
Els últims anys abans de jubilar-se, tot i no deixar l’escriptura, 
ha treballat al món marginal. Primer al Col·lectiu del Parc Al-
cosa, referència de gent sense recursos on se’ls facilita una fei-
na, guarderia gratuïta per als menuts, advocat per a resolució 
de tot tipus de problemes ... i després al Casal de la Pau, un lloc 
d’acollida per a presos de permís que no tenen família a prop. 
Però sobretot malalts terminals, perquè acaben el seu camí 
d’una manera digna. D’aquesta etapa la seua reflexió és que 
conéixer les persones socialment excloses en un món pensat 
per als privilegiats, l’ha fet bussejar en una marginalitat sovint 
amagada que l’ha fet créixer com a persona.
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CRISTINA MONTESA, SEGON PREMI DEL IV CONCURS DE RELATS FALLA 
RUSIÑOL 
Cristina Montesa Andreu va aconseguir el segon premi del 
IV Certamen Nacional de Relats Falla Rusiñol, amb el títol “La 
moneda”, que va rebre en l’acte de lliurament celebrat diumen-
ge, 22 d’abril, en la seu de la Falla organitzadora.
El primer premi el va treure el relat “Alzando el vuelo”, d’Am-
paro Romero Sanz; i el tercer, “Mariposas que no vuelan”, de 
Teresa Sanchis Argent.
La jove torrentina Cristina Montesa ha publicat en els últims 
anys els llibres Heredera i ¿Te quedas conmigo?, a més de di-
versos relats en diferents antologies solidàries, que marquen 
senyals inequívocs de l’inici d’una carrera literària. A mitjan 
del 2018 va presentar un nou llibre titulat Reina.
Cristina Montesa, que fa poc era alumna de l’IES Veles e Vents 
de Torrent,  va nàixer en 2000. Es va aficionar a llegir des de 
ben menuda històries de Gerónimo Stilton, Tea Stilton i Laura 
Gallego. Va començar a escriure amb tan sols 11 anys.

http://crismontesa.blogspot.com.es/ 

https://www.facebook.com/AjuntamentDeTorrent/vide-
os/10155975719185999/

28 | ABRIL | 2018

EL CERCLE CATÒLIC DE TORRENT I L’ASSOCIACIÓ MENSAJEROS DE LA PAZ, 
PEMIS CIUTADÀ 2018

La FAC (Federació d’Associacions Ciutadanes de Torrent) va 
organitzar l’acte anual de lliurament dels Premis Ciutadà, el 
28 d’abril a la sala d’actes de l’Ajuntament, i va atorgar les dis-
tincions al Cercle Catòlic de Torrent i a l’associació Mensajeros 
de la Paz, en les categories de premi local i premi nacional, res-
pectivament.
Aquest reconeixement té com a objectiu homenatjar aquelles 
associacions o persones que són exemple per a la resta de la 
societat pel seu altruisme i solidaritat.
El Cercle Catòlic de Torrent és una entitat fundada en 1884 pel 
sacerdot José María Méndez Perpiñá i un grup de joves. Actu-
alment realitza diferents labors al servei de la societat dividi-
des en diverses àrees com ara atenció primària: assistencial i 
terapèutica, àrea del menor: àrea de prevenció i formació, àrea 

de participació ciutadana i àrea d’assessoria jurídica. D’altra 
banda, desenvolupa una labor musical a través de l’escola de 
la Casa de la Música, que engloba la Banda Simfònica i Juvenil.
L’associació Mensajeros de la Paz fou fundada l’any 1962 pel 
Pare Ángel García Rodríguez, i és una organització no go-
vernamental declarada d’utilitat pública i d’àmbit nacional i 
internacional. Ha rebut entre altres guardons el Premi Prín-
cep d’Astúries de la Concòrdia. Està legalment constituïda en 
nombrosos països i treballa de forma directa, o en col·labora-
ció amb organitzacions locals, en diferents programes socials, 
de cooperació al desenvolupament, assistència social o d’ajuda 
humanitària en 50 països.
El Grup de Metalls del Cercle Catòlic de Torrent van amenitzar 
l’acte abans del lliurament de premis.
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TREBALLS I CENTRES GUARDONATS EN EL CONCURS DE LITERATURA EN 
VALENCIÀ SAMBORI

Divendres 4 de maig, a l’Auditori Vicent Torrent, es va celebar 
l’acte de lliurament dels premis del Concurs de Literatura en 
Valencià Sambori en la fase comarcal de l’Horta Sud, amb la 
participació de 63 centres. Uns premis que atorga la Funda-
ció Sambori amb l’objectiu d’incentivar la creativitat artística i 
imaginativa dels estudiants valencians i valencianes, de millo-
rar any rere any el concurs a més d’obrir altres camins per a la 
normalització lingüística i de l’ús social i cultural del valencià i 
per a ajudar a promoure’l i difondre’l.
Els treballs, els escolars i els centres de Torrent premiats van 
ser:
PRIMÀRIA. PRIMER CICLE
“Un poble roig” d’Héctor Espinosa. CEIP Sant Pasqual. Torrent. 
“La casa dels gelats” de Sara Núñez Rudilla. CEIP Les Terretes. 
Torrent. 
PRIMÀRIA. SEGON CICLE

“I jo que volia ser... princesa”, d’Alejandro Giménez Alba. CEIP 
El Molí. Torrent. 
SECUNDÀRIA. PRIMER CICLE
“El valor del temps”, de Carla Núñez Rudilla . IES Veles e Vents. 
Torrent. 
“El mocador”, de Rocio Miñana Tornero. IES Veles e Vents. 
Torrent. 
SECUNDÀRIA. SEGON CICLE 
“Monstres”, de M. Isabel Romero Andrés. IES Veles e Vents. 
Torrent. 
BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS
“Els monstres”, de Laia Berenguer Tinaut . IES Tirant lo Blanc.
Torrent.
NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS
Premi col·lectiu. “L’estrany cas de Samaruc”. Mestre: Daniel 
Úbeda Carrasco. Col·legi Squema (CEE). Torrent. 

4 | MAIG | 2018

MIGUEL ÁNGEL GASCÓN, PREMIAT EN LES LLETRES FALLERES DE TEXT 
SATÍRIC BREU

El torrentí Miguel Ángel Gascón va meréixer el màxim guardó 
dels VII Premis de Lletres Falleres de València, en la modalitat 
de Textos Satírics Breus per un tuit en què imaginava una con-
versació entre Sant Pere i Berlanga sobre l’actualitat fallera.
El Premi al Millor Llibret Infantil es va atorgar a la Falla Reis 
Catòlics de Silla. El llibret de la Falla Sant Valerià de Torrent 
havia estat nominat per a este premi conjuntament amb els 
de les falles Plaça del Forn (Alzira), Sagrada Família – Corea 
(Gandia),  J. Ramón Jiménez (Xàtiva) i Sant Francesc (Oliva).
Formen part de la Federació Lletres Falleres l’Associació d’Es-
tudis Fallers (ADEF), l’AC Falla La Malva, l’AC Falla el Mocador, 
l’Associació d’Amics del Mestre Ortifus (AMO), la Junta Local 
Fallera de Xàtiva, l’Associació Cultural Comissió d’Estudis Fa-
llers de Torrent (COMFET) i Malalt de Falles. Com a convidats, 
també són membres l’AC Falla Portal de la Valldigna i la Junta 
Local Fallera d’Alzira.
M. A. Gascón (Torrent, 1971), va tindre formació acadèmica en 
estudis d’economia i ciències religioses. Està vinculat a la par-
ròquia Sant Josep de Torrent on participa en diferents minis-
teris pastorals, especialment en evangelització. Treballa com 
a auxiliar de servici en la Universitat de València. I, encara 
que no és faller censat, col·labora amb la festa mitjançant les 

activitats culturals, especialment l’elaboració de les explicaci-
ons versificades dels monuments. D’este treball té publicades 
les de més de 15 comissions falleres i des de fa més de 15 anys.
Ha rebut diferents premis en el concurs de llibrets de Lo Rat 
Penat, amb més de 100 anys d’antiguitat. També col·labora en 
diferents publicacions falleres com El Turista Fallero o Lle-
trafaller i participa en atres iniciatives com els Premis de les 
Lletres Falleres. I col·labora en el periòdic local La Opinión de 
Torrent, amb una col·lumna d’opinió que ix publicada en cada 
número.
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ELS PROFESSORS  DE TORRENT ENRIQUE ANDRÉS, ELENA GONZÁLEZ I JOSÉ 
MARTÍ, MAGISTRALS 2018
Enrique Andrés del Río (IES Tirant lo Blanc), Elena González 
Alejos (Col·legi Santa Teresa) i José Martí Faus (IES La Marxa-
della), van ser homenatjats com a Magistrals 2018 per la Uni-
versitat Politècnica de València, que reconeix d’esta manera 
el treball del professorat d’Educació Secundària, atorgant esta 
distinció a 50 persones, amb què es pretén posar en valor la 
feina de tota una professió: la dels docents d’ESO, Batxillerat 
i Cicles Formatius, seleccionats a partir de les opinions dels 
alumnes. Ells elegiren a aquells professors i professores que en 
algun moment els marcaren per les seues excepcionals capaci-
tats, la seua dedicació, el domini de l’assignatura, la seua paci-
ència, la seua implicació i/o la seua habilitat per a motivar-los.
A l’acte van estar presents els 50 professors triats, acompa-
nyats de família i amics, i dels directors dels centres d’ensenya-
ment en els quals aquests impartien classe en el moment en 
què van ser seleccionats. També van assistir una gran part dels 
alumnes de primer que els van recomanar, en alguns casos, 
amb més companys de classe d’aquella etapa. Amb un Para-
nimf  replet, els presents van gaudir d’un esdeveniment amb 
bona càrrega d’emotivitat. Feliços i orgullosos, van agrair el 
reconeixement i van insistir que la UPV consolide en el temps 
una iniciativa que no fa sinó justícia amb l’extraordinària labor 
dels qui, sens dubte, ajuden a fer millor el món. 

Enrique Andrés és llicenciat en Química, va començar a donar 
classe en 1994 i en el 2002 va treure les oposicions de Secun-
dària. El curs 2012 va prendre possessió de la plaça de Física i 
Química de l’IES Tirant lo Blanc, on roman en l’actualitat. En-
tre les seues activitats professionals destaca la participació en 
el grup de treball per a l’edició dels llibres de text d’ESO de la 
seua especialitat per a l’editorial McGraw-Hill, que ampliarà en 
breu amb els llibres de Batxillerat.

Elena González és torrentina de naixement, va ser alumna del 
Col·legi Santa Teresa fins als estudis de COU i és llicenciada 
en Filologia Hispànica per la Universitat de València. Des de 
2007 forma part del claustre del Col·legi Santa Teresa on im-
partix les matèries de Llengua Castellana i Valencià.

José Martí és llicenciat en Comunicació Audiovisual, especia-
lista en so i aficionat a la Història. Gran coneixedor del cinema 
clàssic té un un canal en YouTube sobre so amb més de 7.000 
suscriptors.  D’ell és el llibre “El line array”, un tractat complet 
d’ajustos de sistemes de sonorització.

11 | MAIG | 2018

50 ANIVERSARI DE L’ORDENACIÓ SACERDOTAL DE JOSÉ MANUEL IBORRA
El torrentí José Manuel Iborra Lerma va celebrar les noces d’or 
sacerdotals l’11 de maig, dins del programa d’actes del Dia de 
la Mare de Déu de Fàtima, en la parròquia i col·legi del mateix 
nom a València, on va assumir les responsabilitats de rector i 
director, respectivament, fa 37 anys.
A més, el 24 de maig, en el transcurs de la Festiviat de Jesucrist 
Summe i Etern Sacedot, celebrada al Seminari de Montcada, 
i presidida per l’arquebisbe de València Antonio Cañizares, 
es va retre un homenatge a 23 sacerdots que complien els 50 
anys de la seua ordenació (José Manuel Iborra entre d’ells) i 
altres 21 que celebraven les noces de plata.
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José  Manuel Iborra Lerma (Torrent, 1945) va fer els estudis 
primaris en el Col·legi Montesión i començà el Batxillerat en 
l’Acadèmia de Santo Tomás de Aquino. En el segon curs de 
Batxillerat va ingressar en el Seminari Metropolità de  Valèn-
cia, en la seu de Montcada, on després de cursar tot el Batxiller 
va estudiar Filosoflia i Teologia.  Fou ordenat sacerdot el dia 1  
de novembre de 1968 per don Rafael González Moralejo, bisbe 
Vicari Capitular de València. 
La seua primera destinació foren les parròquies d’Algar de 
Palància i Alfara de la Baronia, situades en la comarca sagun-
tina.  Durant l’etapa en estes parròquies féu els estudis de Lli-
cenciatura en Filosofia i Lletres, secció Història en la Univer-
sitat de València.  
En 1976 fou destinat a la parròquia de Ntra. Sra dels Àngels 
d’Albal, on va exercir de rector fins a juny de 1981. En estos 
anys va acabar el doctorat en Història en la Universitat de 
València, amb la tesi “Señorío y Realengo en el Camp de Mor-
vedre”. 
En 1981 fou nomenat rector de Ntra. Sra. de Fátima i Titular 
Delegat del Col·legi del mateix nom de València, on exercix la 
labor pastoral fins a hui.   
En 1990 va obtindre per oposició la plaça de professor titular 
d’Història i Institucions Econòmiques de la Facultat d’Econò-
miques de València, on va treballà fins a 2010, any en què es 
va jubilar.  

La labor investigadora del professor Iborra Lerma va comen-
çar al voltant de la història de Torrent, amb un estudi sobre 
el culte a Sant Luis Bertran en la nostra ciutat i amb un llibre 
didàctic titulat Historia básica de Torrent, propiciat per l’Ins-
titut Pro Desarrollo i editat per la Caixa Rural de Torrent en 
1982. Les seues recerques van continuar amb el tema de la 
Demografia Històrica de Manises, de la qual ha publicat tres 
estudis sobre natalitat i mortalitat a Manises en les Jornades 
sobre la població valenciana, i un estudi sobre demografia di-
ferencial entre “Llauradors i mestres d’obra de terra a Manises 
en el segle XVIII”.
Arran de la publicació de la tesi doctoral en 1981, va publi-
car sis articles de desenvolupament del tema, a partir de 
documentació de la Bailía saguntina en la revista Braçal. En 
2013 va publicar el llibre Cartes comercials i lletres de can-
vi de Francés Crespo, mercader valencià, 1585-1601 sobre la 
correspondència comercial d’aquest mercader. Posteriorment 
ha desenvolupat aquest tema amb aportacions comptables de 
la Taula de València, sobretot L’aventura del comerç amb les 
Índies, en l’homenatge a Emilia Salvador, publicat per la Uni-
versitat de València.

Entrevista a J. M. Iborra, en Ràdio Fàtima, amb motiu de la 
celebració de les noces d’or sacerdotals:
https://www.youtube.com/watch?v=MlcP5oJvzkw  (27.30)

11-13 | MAIG | 2018

L’EMPRESARI DANIEL SÁNCHEZ, PRESENT EN LA 3A EDICIÓ DE LA FIRA 
ECOMOV

Daniel Sánchez, empresari resident a Torrent, va presentar el 
seu carregador per a vehicles elèctrics en la Fira ECOMOV (del 
vehicle elèctric o mobilitat sostenible), organitzada un any més 
en la Marina Reial del Port de València.
Davall el nom comercial d’OVANS i gràcies a l’acord amb la 
multinacional francesa LEGRAND, es van presentar els nous 

equips en aquesta gran cita en la qual no van faltar les mar-
ques més rellevants en vehicles elèctrics com Renault, Tesla, 
Mercedes Benz (Smart), KIA, Hyundai i Nissan així com una 
àmplia oferta de possibilitats alternatives que potencien la 
mobilitat ecològica com ara bicicletes elèctriques i vehicles hí-
brids. 
Daniel Sánchez, el fundador d’OVANS, va explicar la seua 
aposta per Legrand com a marca de referència en totes les 
instal·lacions de punts de recàrrega que realitzen, per a poder 
dotar l’usuari de l’última tecnologia i disseny en carregadors a 
un preu molt assequible.
 Aquest empresari també havia estat present feia unes setma-
nes en l’Electric Movements, organitzada en aquesta ocasió, 
per l’Ajuntament de València, on Joan Ribó i Giuseppe Grezzi, 
apuntaven davant els mitjans de comunicació la importància 
d’apostar i incentivar aquest sector des de l’Administració i 
van posar en valor un creixent interés social i una aposta clara 
per les empreses que busquen un transport menys contami-
nant i més respectuós.

15 | MAIG | 2018

HOMENATGE DEL NOU BÀSQUET TORRENT A FERRAN ROIG 
Els companys del Nou Bàsquet Torrent van retre, el 15 de maig, 
un homenatge a un dels grans del bàsquet de Torrent, Ferran 
Roig Puig. Un exemple per a les noves generacions. Un gran 
jugador i una gran persona dins i fora de la pista. Ferran Roig 
és volgut i respectat no solament pel club local, sinó també per 
tot el bàsquet de la Comunitat Valenciana. Diu que ha arribat 
el dia de penjar les botes, encara que des del NBT mantenien 
esperances que continuara un any més. Però siga definitiu o 

no, els companys li han volgut donar les gràcies a Ferran per 
tot el que ha aportat tots aquests anys: dedicació, treball, hu-
militat i respecte pel bàsquet, un referent que deuen seguir les 
noves generacions.
Al seu palmarés tenim: En categoria Júnior, ascens a Auto-
nòmica al Nou Bàsquet Torrent (2003).  En categoria Sènior, 
ascens de 2a Autonòmica a 1a Autonòmica al Nou Bàsquet 
Torrent (2005); ascens de 1a Autonòmica a 1a Nacional al Nou 
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Bàsquet Torrent (2007); lliga EBA amb el Nou Bàsquet Paterna 
(2008); campió de la lliga valenciana a l’equip Jóvens d’Almàs-
sera i playoff d’ascens a LEB Plata (2009); campió de la lliga 
valenciana a Jóvens d’Almàssera i ascens de 1a Nacional a lliga 
EBA (2011); campió de la lliga valenciana i ascens de 1a Nacio-
nal a lliga EBA amb l’equip Jóvens d’Almàssera (2012); campió 
de lliga amb Jóvens d’Almàssera (2013); torna al Nou Bàsquet 
Torrent en 2014 i des d’aleshores: ascens d’Autonòmica a 1a 
Nacional (2015); i ascens d’Autonòmica a 1a Nacional i MVP de 
la Lliga Autonòmica grup B (2018).
Ferran està vinculat al bàsquet des de xiquet perquè son pare 
ha sigut jugador i entrenador, i ha treballat molt pel bàsquet a 
Torrent; el seu germà fou jugador i actualment és entrenador 
del Nou Bàsquet Torrent; i sa mare ha viscut molt en primera 
persona aquesta afició/passió familiar, sense oblidar la seua pa-
rella, Anna, qui l’ajudat des del primer dia.
A més de l’esport un altre hobby seu és el món dels ordinadors 
i la tecnologia, que ell ha convertit en la seua professió com a 
tècnic informàtic.

18 | MAIG | 2018

RAMÓN MERINO ÉS NOMENAT LLAURADOR DE L’ANY 

En la seu del Consell Agrari Municipal va tindre lloc, diven-
dres 18 de maig, un emotiu acte d’homenatge a Ramón Merino 
Ruiz Collet amb motiu de ser nomenat Llaurador de l’Any. 
Després de la missa en honor a Sant Isidre en la parròquia de 
Montesión, es va celebrar l’acte en què es van reunir l’home-

natjat i família i una representació municipal així com amics i 
veïns relacionats amb el món agrari local.
Ramón Merino, als seus 90 anys, segueix tenint el mateix amor 
al camp que quan era un xiquet, moment en què gràcies al seu 
pare va aprendre la importància de l’esforç i el sacrifici que exi-
gia este treball. Així li ho va saber transmetre, amb l’ajuda de 
la seua dona, Paquita, al seu fill, Ramón, i a la seua filla, Paqui,  
així com als seus nets. Tota la família contribuïa a l’hora de fer 
les feines que exigia la terra como ara sembrar, regar, netejar 
les males herbes, collir, etc.
Ramón Merino diu que en realitat la seua edat és de 100 anys 
perquè hi hagué una època en la seua vida -les circumstàncies 
així ho exigien- que no parava de treballar, no hi havia vacan-
ces, ni caps de setmana, ni festes... sempre treball, i compta per 
això deus anys més dels que oficialment té.
Tot açò ho explica Ramón en un vídeo que es va poder veure 
en l’acte homenatge celebrat.

https://www.facebook.com/AjuntamentDeTorrent/vide-
os/10156145461295999/

1 | JUNY | 2018

JOSEP RAMON SANCHIS VA REBRE EL PREMI  BIBLIOTECARI DE L’ANY
L’1 de juny durant el transcurs de la vetlada literària dels XXVI 
Premis Samaruc de Literatura Infantil i Juvenil, que ator-
ga l’Associació de Bibliotecaris Valencians, es lliurà el Premi 
d’Honor Bibliotecari de l’Any a Josep Ramón Sanchis, director 
de la Biblioteca Municipal de Torrent, distinció que es fa en 
reconeixement a un professional de l’àmbit de les biblioteques 
per la seua tasca en favor d’aquestes. El discurs d’homenatge 
fou a càrrec de Pilar Sánchez, directora de la biblioteca d’Al-
daia.
Josep Ramón Sanchis, nascut a Aldaia, encara que veí de Tor-
rent des de fa molts anys, recentment jubilat, ha treballat a la 
Biblioteca i Arxiu de Torrent durant 37 anys.
És llicenciat en Filosofia i Lletres (Secció d’Història) per la Uni-
versitat de València (1977) i diplomat en Estudis Avançats en 
Geografia-Història (Especialitat en Història Moderna) per la 
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mateixa universitat (2004).
La seua activitat professional ha sigut polifacètica, en la qual 
ha anat combinant tot un seguit d’activitats com a arxiver, bi-
bliotecari, documentalista, historiador, museòleg i arqueòleg.
Ha impartit activitat docent com a professor, conferenciant o 
ponent en màsters universitaris, cursos, seminaris i jornades 
tècniques sobre Història, Biblioteconomia, Documentació i Ar-
xivística. 
Ha dirigit i coordinat l’edició de la revista Torrens, dedicada a 
estudis i recerques de Torrent i la seua comarca, des de la seua 
creació per l’Ajuntament de Torrent en 1982 a l’actualitat.
Ha format part i pertany a un gran nombre d’associacions pro-
fessionals, en les quals ha ocupat diversos càrrecs de direcció, 
entre altres ha sigut secretari i president del Col·lectiu d’Arxi-
vers Municipal de l’Horta i la Ribera, vocal i president de l’As-
sociació d’Arxivers Valencians, i des de la seua fundació mem-

bre del Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la 
Comunitat Valenciana.
Va ser nomenat per l’Ajuntament d’Aldaia cronista oficial 
d’aquesta localitat.
L’Ajuntament de Torrent el va nomenar comissari de les com-
memoracions del 750 aniversari de la Carta de Població (1248-
1998), desenvolupant entre els anys 1996 i 1998 una important 
activitat de recuperació i promoció de la història i tradicions 
de la ciutat, amb l’organització d’exposicions, edició de llibres, 
conferències i altres actes culturals.
S’ha de destcar la important aportació investigadora, que ha 
escrit i editat, bé de forma individual o en col·laboració amb 
altres historiadors, un centenar entre articles i llibres sobre 
Història, Arqueologia, Demografia, Etnologia i Art de diferents 
localitats de l’Horta Sud (Aldaia, Alaquàs, Picanya, Quart de 
Poblet i Torrent) i d’altres demarcacions.

12 | JUNY | 2018

PREMIS EXCEL·LÈNCIA ACADÈMICA PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA I MILLOR 
EXPEDIENT SELECTIVITAT

La sala d’actes de l’Ajuntament va acollir, el 12 de juny, l’acte 
d’homenatge municipal als Premis a l’Excel·lència Acadèmica 
curs 2016-2017 de Primària i Secundària de l’alumnat de les es-
coles i instituts de Torrent, segons resolució del 2 de novembre 
de la Conselleria d’Educació 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.
Els premiats al rendiment acadèmic en Educació Primària han 
sigut:
Barberà Cervera, Óscar (CEIP Sant Pasqual). Pasqual Bea Mar-
tos, Paula (CEIP El Molí). Benjumea Piles, Joan (Col. La Purísi-
ma). Cabel Centeno, Rocío (CEIP Antonio Machado). Castelló 
Cervera, Marta (Col. La Purísima). Leal Leal, Nuria (CEIP Mi-
guel Hernández). Miguel Samblás, Luis Marcos (CEIP Sant Pas-
qual). Nohales Villatoro, Ana (CEIP Miguel Hernández).Ros-
setti Hernández, Giacomo (Col. Santa Teresa de Jesús). Ruiz 
Avellán, Dalia (Col. La Purísima). Sáez Villar, Sergio (CEIP Sant 
Pasqual). Soben Urrea, Iván (CEIP Antonio Machado). Vivó 
Andreu, Anna (Col. El Drac). Zamora Domínguez, Eva (CEIP 
El Molí). 

Els premiats al rendiment acadèmic en Educació Secundària 
són:
Cantero Sánchez, Adrià (Col. Montesión). Górriz Salanova, 
Rita Julia (Col. Santa Teresa de Jesús). Hernández Fernández, 
Patricia (IES La Marxadella). Ramiro Gil, Olga (Col. Montesión). 
Els premis al rendiment acadèmic a l’alumnat que va obtindre 
les quinze millors notes de Selectivitat són:
Alba Llácer, David Joan (Col. La Purísima). Aleixos Juan, Lau-
ra (Col. Montesión). Alejos Tordera, Blanca (Col. Santa Teresa). 
Carrascosa Hervás, Esther (Col. Santa Teresa). Carratalà Ricart, 
Laura (Col. Santa Teresa). González Carranza, Joaquín (Col. 
Madre Sacramento). Montero González, Alejandra (IES Veles e 
Vents). Navarro Madramany, Víctor (IES La Marxadella). No-
vella Estellés, Alicia (Col. Madre Sacramento). Ortí Moncholí, 
Maria Amparo (IES Serra Perenxisa). Ruiz Hernández, Marta 
(Col. La Purísima). Sanz Gosálvez, Sandra (Col. Santa Teresa). 
Vázquez López, Lucía (Col. Santa Teresa). Verdeguer Moreno, 
Marta (Col. Montesión). Verdet Rodríguez, Jordi (IES La Mar-
xadella). 
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HOMENATGE AL PROFESSORAT QUE ES JUBILA AL CURS 2017-2018

L’Ajuntament de la ciutat va homenatjar, com fa tots els anys, 
el professorat que es jubilava el curs 2017-2018, acte que es va 
celebrar al Conservatori de Música divendres 29 de juny.
Els protagonistes del dia van ser els següents professors i 
professores: Rosario Andino Sainz de Baranda (CEIP Lope de 
Vega), Luis Diego Arribas Navarro (IES La Marxadella), Luis 
Ballesteros Andreu (Col·legi El Vedat), M. Jesús Barberán Chir-
laque (CEE L’Encarnació), Adriana Cortondo Bongiovanni (Col-
legi El Drac), Conxa Costa Ricart (CEIP Federico Maicas), Som-

nath Ganguly Roy (Col·legi El Vedat), Amparo García Castany 
(Col·legi Santa Teresa), M. Vicenta Gil Robles (Col·legi Madre 
Sacramento), Neus Hernández Tomás (IES La Marxadella), Isa-
bel Juan García (CEIP El Molí), Ángel Martínez Ibáñez (Col·legi 
Montesión), Consuelo Medina Fenoll (CEI Pulgarcito), Joan Jo-
sep Nadal i Navarro (Col·legi El Drac), Santiago Olivares Oli-
vares (IES Veles e Vents), M. Teresa Ortí Mora (CEIP Lope de 
Vega) i Mercedes Ródenas Enrique (Col·legi Santa Teresa).
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SERGIO ROCAFORT, ACCÈSSIT EN EL XXI PREMI NACIONAL DE PINTURA 
FUNDACIÓ MAINEL

L’artista torrentí Sergio Rocafort Giménez va obtenir un ac-
cèssit en el Premi Nacional de Pintura Fundació Mainel, amb 
la col·laboració de Galeria 9, en la seua vintiunena edició, amb 
l’obra “5W”.

José Antonio Ochoa es va proclamar primer guanyador i el ju-
rat va atorgar altres dos accèssits per a les obres de Sabela Rial 
Zamudio i Alejandra de la Torre, i set mencions d’honor per als 
artistes M. Ángeles Aguilera Pérez, Lucía Blas Vilaplana, Juan 
Gil Segovia, Almudena Millán Nuez, Natalia Ocerín Gomis, 
Jaume Pérez i el de l’artista torrentí. 
Sergio Rocafort Giménez (Torrent, 1995) va començar els seus 
estudis d’art en la Universitat Politècnica de València. Paral-
lelament, va ser seleccionat en diferents concursos com el de 
Pintura i Fotografia Casa de l’Alumne, Pintura a l’Aire Lliure 
de Paterna o Pintura Ràpida Beltrán Segura. Des de llavors, ha 
realitzat diverses exposicions tant individuals com a col·lecti-
ves a Torrent, Rafelbunyol i València i treballat en projectes 
d’il·lustració literària.
El Premi de la Fundació Mainell té una dotació de 3.000 euros, 
encara que el seu major valor es troba en el seu jurat, format 
sempre per personalitats de l’art. Aquest reconeixement es 
complementa amb la publicació del catàleg i amb la partici-
pació de tots els artistes en dues exposicions col·lectives; una 
d’elles de caràcter comercial, que se celebra a la tardor en la 
Galeria 9. 
L’obra de Sergio Rocafort transmet un ambient de tensió de 
l’individu enfront del col·lectiu, enfront d’una societat deshu-
manitzada pels avanços tecnològics que alienen cada vegada 
més les persones. 
En el XIV Concurs de Fotografia i Pintura, convocat per la 
Universitat Politècnica de València, ja havia aconseguit que la 
seua obra “Barriles” fora seleccionada i exposada en la Casa de 
l’Alumne, del 23 de maig al 15 de juny.
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MENCIÓ COLIBRÍ ESPECIAL DE LA FUNDACIÓ HORTA SUD PER A ALFRED 
DOMÍNGUEZ
La Fundació de l’Horta Sud va atorgar una Menció Colibrí de 
caràcer extraordinari a Alfred Domínguez Ibáñez, que fou el 
seu president des de 2005 fins a abril de 2018, en què va ser 
elegida per al càrrec Imma López Primo.
Este reconeixement es va fer pel seu compromís cívic, res-
ponsabilitat cap al bé comú, tolerància, solidaritat i diàleg per 
construir i enfortir l’associacionisme i la participació a la nos-
tra comarca, que són els objectius de l’entitat comarcal i als 
quals s’ha abocat Alfred Domínguez en els tretze anys en què 
ha estat el seu president. 
En el legat que deixava destaca l’obtenció del segell de qualitat 
de Fundació Cívica i el reconeixement de la Fundació com a 
Pionera de l’Economia del Bé Comú. També en el seu mandat 
es va reforçar el Centre de Recursos Associatius amb la con-
tractació de personal tècnic, es crea la Xarxa Participa amb la 
integració d’11 municipis de la comarca, i que es desenvolupen 
algunes de les campanyes emblemàtiques, com ara SomosSú-
per i Històries de Superació, amb Paco Roca, i que han obtingut 
diversos premis, tant nacionals como internacionals.
Alfred Domínguez (Quart de Poblet, 1946 ) és llicenciat en Fi-
losofia i Lletres, va exercir com a professor de Filosofia als ins-
tituts de Bunyol i Gandia, i des del curs 1978-79, al Tirant lo 
Blanc de Torrent, on tindria la responsabilitat de la direcció i 
compliria l’edat per a jubilar-se. La docència, que mai ha deixat, 
a excepció de dos cursos en què va estar en la Conselleria de 
Cultura i Educació com a cap de servei de Formació del Profes-
sorat, l’ha compaginada amb altres activitats.
Ha realitzat tasques d’investigació centrades en els il·lustrats 
valencians (Tosca, Piquer, Mayans) fruit de les quals és la publi-
cació d’un assaig sobre la introducció del pensament modern 
a Espanya, en 1982. Més recentment s’ha dedicat als temes re-

lacionats amb l’ètica, sobre la qual ha publicat, en col·laboració 
amb altres autors, un llibre sobre Dilemes Morals.
Des de l’inici del progama “El plaer d’aprendre”, de Florida Uni-
versitària, ha estat impartint cursos. Igualment, en l’Escola de 
Ciutadania en Femení Maria Moliner, organitzada per l’Asso-
ciació Dones de la Comarca de l’Horta Sud.
Va ser membre de l’equip de govern de l’Ajuntament de Tor-
rent entre els anys 1995 i 2003 pel PSPV-PSOE. Amb el con-
venciment que s’ha de recuperar el sentit original de la paraula 
“política”, que vol dir “construir ciutadania”, considera que esta 
tasca no està reservada sols als que anonemem “polítics”, sinó 
que és responsabilitat de tots els que vivim a la ciutat. I per 
això, actualment continua dedicant bona part del seu temps 
a fomentar i participar en els moviments associatius, després 
d’haver-ho fet des de la presidència de la Fundació Horta Sud.
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MARTA GONZÁLEZ, PRIMER PREMI L’OREAL COLOR TROPHY DE 
PARAGUAI

L’estilista de Torrent Marta González Izquierdo va aconseguir 
el primer premi del Concurs Style and Colour Trophy de Pa-
raguai, país on treballa en l’actualitat, en la casa Dino Haute 
Coiffure.
Marta González, que inicià la seua carrera professional en 

l’empresa torrentina Nuria Daviu, va participar amb cinc 
professionals en la recreació exacta del mateix look de la foto 
enviada prèviament amb la qual foren seleccionats com a fi-
nalistes per a emportar-se el premi major, que era representar 
Paraguai en un concurs internacional, al qual concorreran 25 
països en competència, a París, en març del 2019. En el seu cas 
es tractava de plasmar la típica dona parisenca, per a la qual 
cosa es va inspirar en una jove francesa actual.
La colorista torrentina va arribar al Paraguai feia un any per 
a hi viure i treballar, després de 12 anys d’exercir l’ofici, primer 
a Nuria Daviu (8 anys a Torrent) i després a Toni&Guy (4 anys 
a València). En este últim treball va conéixer un estilista para-
guaià amb qui es va unir sentimentalment i van mampendre 
junts el repte d’establir-se en eixe país en què la família d’ell 
regentava una cadena de perruqueries.
El premi es va lliurar en el marc del Congrés Oréal Professi-
onnel Paris, celebrat en el Carmelitas Center, en el qual també 
van ser guardonats: Rodrigo Moreno, de Luis de León Concept, 
segon premi, qui viajaria al Congrés de Coloració Oréal Profes-
sionnel Rio de Janeiro 2018; i David Florentín, de David Coif-
fure, tercer premi, qui va guanyar una maleta amb materials i 
eines per a l’oifici.
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GUARDONS GALA DE L’ESPORT TORRENT 2018

Torrent va fer un reconeixement públic als seus esportistes 
destacats en la Gala de l’Esport 2018, celebrada divendres 13 
de juliol a l’Hort de Trénor.
El nadador Guillermo Barón Andreu, del Club Barracudas, 
va ser reconegut com a Esportista de l’Any 2018 per la seua 
trajectòria i èxits en natació adaptada. Amb diversos rècords 
nacionals, campió d’Espanya en 50 i 100 metres papallona, 50 
metres esquena i 4×100 estils ja va aconseguir l’any passat el 
premi a l’Esportista amb Major Projecció.
També va ser molt emotiu l’esment d’honor al mític pilotari i 
vicepresident del Club Pilota Trinquet de Torrent, Juan Anto-
nio Zamora Natalio, per tota una vida dedicada al nostre es-
port autòcton.
. MILLORS ESPORTISTES CLUBS.
- Club Acrobàtics Torrent. Sofía Valiente Montoya i Laura Si-
món (entrenadora).
- Club Deportivo Alquimia. Claudia Planells Priego i Jéssica 
Teruel (presidenta).
- CF Jules School. Francesc Arcos i Patricio González (coordi-
nador club).
- Club Esportiu Futsal Hispànic Torrent. Aida Francés i Ricar-
do Bellver (president).
- Club Voleibol Torrent. Marta Casañ Cantero i Ana González 
Reillo (esportistes).
- Club Gimnasia Itveca Torrent. Karolina Zelenkova i Verónica 
Albert (presidenta).
- Gimnasia Coreosport Torrent. Estela Abad Cánoves i Dorita 
Climent (presidenta).
- Club Pilota Trinquet de Torrent. Natalio Zamora Fernández i 
Natalio Zamora Moreno (vicepresident).
- CF Evangélico. Jaime Martínez Hidalgo i José Enrique Sán-
chez (president).
- Club Deportivo Teresianas. José Ramón Alcaraz Moral i Is-
mael Martínez (secretari).
- Club BassManía Torrent (Pesca). María González González i 
José Castillejo (directiu).
- Unió Baquet Femení Torrent. Ana Casanova Díaz i Joaquín 
Juan (president).
- Gimnàstica Rítmica Torrent. Alba Capella Chinchilla i Lara 
San Pablo (entrenadora).
- Club Balonmano Torrent. Marta Gallego Romero i Yolanda 
Cantera Cubells (delegada infantil femenina).
- Club Tennis Villa Carmen. Pau Abenza Barberá i Javier Cár-

denas (entrenador).
- Club Atletisme Torrent. Elisabeth Pérez i Ricard Andreu (en-
trenador).
- Nou Basquet Torrent. José Calero Bautista i David Calero 
Bautista (jugador i directiu).
- Club Tennis Torrent. Alberto García Arias i Julio Barata Ar-
boles (president).
- Club Frontennis Torrent. Marta Olcina Conejos i Martín 
Aguado Gil (president).
- Club Deportivo Herca. Conjunt Gimnàstica Rítmica. Cristina 
Martínez Llovera (esportista).
- CD Montesión. Marta Requena García i Federico Esteve 
(president).
- Torrent Club de Futbol. Miguel Maestro Correal i Albert An-
dreu (vicepresident).
. MENCIONS HONORÍFIQUES.
Premi a tota una vida en el joc de la Pilota per a Natalio Zamora 
Moreno. 
. MENCIONS ESPECIALS.
Futbol: CD Montesión i Torrent CF. Handbol: Club Balonma-
no Torrent. Bàsquet: Nou Bàsquet Torrent. Kangoo: Kangoo 
Fitness Torrent. Judo: Club Esportiu Herca. Atletisme: Daniel 
Cerdán García, Pablo López Rodríguez i José Antonio Aparicio 
Montagud. Ciclisme: Cristina Martínez Bonafé. Ciclisme adap-
tat: Lydia Ramos López.
. MILLORS ESPORTISTES. 
Fútbol: Gabriel Camuñas (CD Montesión) com a Millor Entre-
nador.
Atletisme: Club Atletisme Torrent com a Millor Club.
Mario Bello Vieco: Millor Esportista Miniolimpiada..
Julián Sabater Miquel (CD Herca): Millor Aleví Masculí. 
Emma Jiménez García (CA Torrent): Millor Alevina Femenina.
Martina Llovera Verdet (CD Herca): Millor Infantil Femenina.
David Giménez Llamas (CD Herca): Millor Infantil Masculí. 
Niklas Morales Monteiro (CA Torrent): Millor Cadet Masculí.
Lidia Correjes Gregorio (CD Herca): Millor Cadet Femenina. 
Haizea Ruiz Ruiz (CA Torrent): Millor Juvenil Femenina.
Nicholas Ruzza Ruiz(C Natació Aldaia): Millor Juvenil Masculí.
Daniel Oliver Belando (CD Herca): Major projecció masculina.
Claudia Rubio Rodríguez (CA Torrent): Major projecció feme-
nina.
Esportista de l’Any: Guillermo Barón Andreu (Club Barracu-
das) en Natació adaptada.
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LA UNIÓ MUSICAL DE TORRENT, SEGON PREMI DEL CERTAMEN CIUTAT DE 
VALÈNCIA 2018

Diumenge 22 de juliol, al Palau de la Música de València, es 
va celebrar la vetlada de la Secció d’Honor del 132 Certamen 
Internacional de València, en què participava la banda torren-
tina Unió Musical de Torrent amb la banda de Cullera, a més 
de les convidades.
L’obra olbigada era “Sinfonietta #1” de Bart Picqueur.
La Societat Musical Instructiva Santa Cecília, de Cullera, sota 
la direcció de Carlos Garcés Fuentelsaz, va interpretar també 
el pasdoble “Las Arenas”, de Manuel Morales Martínez, i “Ne-
mesis, Metàfora Sinfónica” de José Suñer Oriola, com a obra 
lliure.
La Unió Musical de Torrent va estar dirigida per Frank de 
Vuyst, i a més de l’obligada, va presentar les obres: “Música y 
vinos” (pasdoble) de Manuel Morales Martínez, i “Images Di-
aboliques” (I.- Danse Satanique; II.- Fantasmagorie) d’Alexan-

dre Kosmicki (obra de lliure elecció).
També actuaren, fora de concurs, la Jove Banda Simfònica de 
la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, 
amb direcció de Saül Gómez Soler, i la Banda Municipal de Va-
lència, dirigida per Rafael Sanz-Espert.
La Banda de Cullera va aconseguir el primer lloc, si bé amb un 
escàs marge de punts per davant de la banda de Torrent, que 
repetia el mateix lloc que va treure en l’edició 2017 la Banda 
del Cercle Catòlic de Torrent. Ambdues societats han tornat al 
Certament després d’uns anys sense participar-hi.

https://www.youtube.com/playlist?list=PL1qETO6vleE51Q-
GKc__xQoldNZzjhqhiA&fbclid=IwAR35s6fVxn5LgrC5zvkT-
qth5VXe2WfvOdoDHbXUVuEtEvr3xRsdsFc0Da2o
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ELS CENTRES LA PURÍSSIMA I LOPE DE VEGA, PREMIS EDUCATIUS CAIXA 
RURAL 2018

Dimarts 24 de juliol es va fer l’acte de lliurament dels XI Pre-
mis Educatius Caixa Rural Torrent, dotats amb 1.500 euros 
casdacun (per a material escolar i/o activitats culturals), que en 
esta convocatòria han guanyat els següents projectes: 
“Robòtica i Ciència Unides en l’Aula”, del centre educatiu La 
Puríssima. “Ambients d’Aprenetatge”, del CEIP Lope de Vega.
L’objectiu dels Premis Educatius, que convoca el Fons Social de 
l’entitat i està adreçat als centres escolars socis de Caixa Ru-
ral de Torrent, és facilitar i incentivar la realització d’activitats 
de renovació i innovació que puguen ser aplicades en centres 

educatius. 
En la imatge, Ricardo López Salt, responsable de Negoci, En-
carna Tronchoni, professora coordinadora del projecte premi-
at, Asunción Carratalá, directora del Col·legi La Puríssima, i 
Encarna Mollá, dels Fons Social de Caixa Rural Torrent.
En la imatge, Pilar Moreno, directora del CEIP Lope de Vega, 
Belinda Teran, professora coordinadora del projecte premiat, 
Ricardo López Salt, responsable de Negoci, i Javier Puig, direc-
tor de l’oficina Torrent-L´Horta.
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RAQUEL PUCHADES GUANYA EL PREMI D’ESCULTURA DEL FESTIVAL DE 
QUART DE POBLET
El XLVII Concurs d’Arts Plàstiques del Festival Q-Art va cele-
brar el lliurament de premis i la inauguració de l’exposició de 
treballs guanyadors i finalistes, l’1 de setembre, a la Casa de 
Cultura de Quart de Poblet, i entre les persones guardonades 
es troba la torrentina Raquel Puchades, que va aconseguir el 
premi a la millor escultura amb el treball “El bocado de Adán”, 
seguida per Vicente Javier Ajenjo, que va treure una menció 
amb “Sueños/Realidades”.
En la secció de pintura, Andreu Alcaraz amb “Sara i Laura 
24/05/1999” va aconseguir el premi en un certamen a què es 
van presentar un total de 42 obres. Ximo Real va obtindre una 
menció per part del jurat gràcies a la seua obra “Horror vacui”.
Finalment, en gravat, “La fantasmización de la imagen”, de 
Bye, va ser seleccionada com la millor obra per part del jurat 
del Festival Q-Art.
Raquel Puchades (Torrent, 1981) és una artista interdisciplinar, 
que en 1999 iniciava la seua formació com a psicòloga i acabava 
la llicenciatura en 2004. Des d’aleshores desenvolupa un tre-
ball d’investigació i formació en l’àmbit de la Psicologia en la 
Universitat de València.
Aqueix mateix any de 2004 decideix endinsar-se en el món de 
l’art i comença la llicenciatura de Belles Arts en la Universitat 
Politècnica de València, encara que motius personals genera-
ren un parèntesi que acabà 10 anys més tard.
L’any 2014 decideix reprendre els estudis artístics i encaminar 
la seua vida en aqueixa direcció, unint en aquest cas el bagatge 
personal i psicològic adquirit durant aquest temps.
Actualment es troba realitzant el 4t curs del grau de Belles 
Arts.

https://raquelpuchades.wordpress.com/c-v/ 
laovejanegra.rapuvi@gmail.com
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DANIEL CATALÁ, PREMI NACIONAL DE FINALITZACIÓ DE CARRERA 
D’EDUCACIÓ UNIVERSITÀRIA
Daniel Catalá Pérez, veí de Torrent, molt conegut entre altres 
motius pel seu càrrec de president de la Federació de Moros i 
Cristians fins al novembre de 2017, va rebre un dels Premis 
Nacionals de finalització de Carrera d’Educació Universitària 
que concedeix el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport  als ti-
tulats en el curs 2013/2014, reconeixent la seua constància i 
dedicació.
Daniel és graduat en Gestió i Administració Pública i Màster 
en Gestió d’Empreses, Productes i Serveis per la Universitat 
Politècnica de València UPV, així com MA in International 
Product and Service Management per la Universitat d’Ans-
bach (Alemanya). 
Ha realitzat estades de formació i investigació becades en el 
Centre de Ciències Humanes i Socials del CSIC a Madrid, en el 
Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS), també a la capital 
d’Espanya, i en la mateixa Universitat d’Ansbach. 
Treballa en la Universitat Politècnica de València  com a inves-
tigador predoctoral FPU en el Programa de Doctorat en Admi-
nistració i Direcció d’Empreses, en la seua tesi doctoral sobre 
col·laboració públicoprivada en polítiques d’innovació. En el 
marc del seu contracte predoctoral FPU, impartix docència en 
el Grau en Gestió i Administració Pública de la Facultat d’Ad-
ministració i Direcció d’Empreses de la mateixa UPV. 
Ha publicat alguns treballs sobre avaluació de polítiques públi-

ques, àrea en què és Expert Universitari per la Universitat de 
Sevilla. Actualment ocupa una vocalia en la Junta Directiva 
de la Societat Espanyola d’Avaluació de Polítiques Públiques. 
A més de les línies d’investigació principals (col·laboració pú-
blicoprivada; avaluació de polítiques públiques) li apassiona el 
fenomen de les representacions festives de moros i cristians, 
assumpte sobre el que publica articles i participa en congressos  
i seminaris puntualment.



PREMIS I RECONEIXEMENTS

31

2 | SETEMBRE | 2018

JOSÉ ALFONSO ANTONINO, GUARDONAT PER LA FUNDACIÓ NAGAMORI 
AL JAPÓ 

José Alfonso Antonino, el torrentí investigador i professor de 
la Universitat Politècnica de València, va ser guardonat, l’1 de 
setembre, a Kyoto, per la Fundació Nagamori de Japó en reco-
neixement a les seues “brillants contribucions” en l’àmbit dels 
motors elèctrics. El jurat destacà fonamentalment el treball 

del professor Antonino per a millorar el diagnòstic de fallades 
en aquest tipus de motors i el desenvolupament d’innovado-
res tècniques basades principalment en l’anàlisi avançada de 
corrents.
Antonino és el primer investigador espanyol a rebre aquest 
guardó, dotat amb 15.000 euros, que concedix la Fundació Na-
gamori des de l’any 2015 i que cada any concedix sis premis a 
investigadors de tot el món. 
Antonino duu a terme la seua activitat científica en l’Institut 
de Tecnologia Elèctrica i és docent en el Departament d’Engi-
nyeria Elèctrica de la Universitat Politècnica de València. El 
seu treball se centra actualment en el desenvolupament de 
noves tècniques per a la detecció precoç d’avaries i anomalies 
dels motors elèctrics, que permeten realitzar un diagnòstic 
molt més precís i fiable que el que oferixen les tècniques d’anà-
lisi convencionals. Entre altres avantatges, aquestes tècniques 
permeten evitar falsos diagnòstics en grans motors, prevenir 
fallades en aquestes màquines i millorar l’eficiència de les ma-
teixes.
El professor torrentí  va ser distingit l’any 2014 amb el Premi 
Carta de Poblament per la seua trajectòria professional en el 
camp de l’enginyeria industrial.

https://innovacion.upv.es/es/el-investigador-de-la-upv-jo-
se-alfonso-antonino-premiado-por-la-fundacion-nagamo-
ri-de-japon/
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ADRIÁ BESÓ, NOU CONSERVADOR DEL PATRIMONI CULTURAL DE LA 
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
El torrentí Adrià Besó Ros va prendre possessió com a nou 
conservador de Patrimoni Cultural de la Universitat de Valèn-
cia, en substitució del catedràtic de la Universitat de València 
Daniel Benito Goerlich, qui ha desenvolupat esta tasca durant 
més de tres dècades.
El nou conservador de Patrimoni Cultural de la institució 
acadèmica és doctor en Història de l’Art per la Universitat de 
València i ha desenvolupat l’activitat professional com a direc-
tor del Museu Comarcal de l’Horta Sud Josep Ferrís March, 
a Torrent,  des de la seua creació en 1996 fins l’any 2013, càr-
rec que va compaginar durant aquest període amb la docència 
com a professor associat en el Departament d’Història de l’Art 
de la Universitat de València. En l’actualitat és professor titu-
lar d’este departament. Des de 2010 imparteix docència en el 
Màster de Patrimoni Cultural de la Universitat i des del darrer 
curs en el Màster d’Història de l’Art.
Les seues línies d’investigació se centren en l’estudi d’algu-
nes manifestacions del patrimoni cultural relacionades amb 
els paisatges on s’integren, com ara l’arquitectura popular i 
l’arquitectura industrial, sobre les quals ha publicat diferents 
aportacions en revistes especialitzades i en obres col·lectives.
Ha participat en diversos projectes I+D finançats en convoca-
tòries públiques i en prop d’una vintena de contractes d’inves-
tigació. Ha treballat en l’elaboració dels inventaris de patrimo-
ni etnològic (1994) i de patrimoni industrial de la Comunitat 
Valencina (1997-2005) i ha format part d’equips redactors de 
diversos instruments de planejament territorial, de plans di-

rectors de monuments i de catàlegs municipals de béns i espais 
protegits.
Adrià Besó va expressar el seu agraïment pel nomenament i 
per la confiança dipositada per a dur endavant aquesta tasca 
de servei a la Universitat. També manifestà el seu reconeixe-
ment al treball realitzat per l’anterior conservador i pel seu 
equip, el qual serveix de sòlid fonament d’un projecte de gestió 
basat en tres línies d’actuació: l’inventari i estudi de les col·lec-
cions, la conservació preventiva i la difusió, on vol prioritzar la 
utilització de les TIC. Per a desenvolupar estes tasques pretén 
relacionar el patrimoni amb programes docents, projectes i lí-
nies d’investigació de la Universitat.



PREMIS I RECONEIXEMENTS

32

6-9 | SETEMBRE | 2018

TORNEIG DE BÀSQUET JÚNIOR MEMORIAL PASQUAL CHULIÁ

El primer Torneig Júnior Bàsquet Memorial Pasqual Chulià 
va tindre lloc els dies 6, 7, 8 i 9 de setembre en els pavellons 
El Vedat i Anabel Medina, amb la participació dels planters 
de FC Barcelona Lassa, Joventut de Badalona, Saski Baskonia, 
Tecnyconta Zaragoza, València Bàsquet, Bàsquet Manresa, 
Lucentum Alacant i l’amfitrió Nou Bàsquet Torrent.
Esta primera edició del campionat ret homenatge a Pasqual 
Chulià, qui va estar molt vinculat al món del bàsquet a Torrent 
-en el CD Montesión en els seus incis- i cofundador després 
del Nou Bàsquet, en el qual va treballar molt compromés, com 
a jugador, entrenador i directiu.
En l’acte inaugural, al poliesportiu Anabel Medina, es van en-
frontar l’amfitrió, el Nou Bàsquet Torrent, i el València Bàs-
quet. Abans del salt inicial, Pasqual Chulià fill rebé de mans 
de l’alcalde Jesús Ros una placa com a reconeixement a la 
trajectòria personal i professional del seu pare per a impulsar 
el bàsquet de planter a Torrent. Pasqual Chuliá fill ha seguit 
l’exemple de son pare i, després de la seua trajectòria com a 
jugador, va encetar la d’entrenador i, actualment, la direcció 
tècnica del club.
En la jornada de cloenda, s’enfrontaren en la final el València 
Bàsquet i el FC Barcelona Lassa, i va proclamar-se campió el 
València Bàsquet amb un ajustat marcador de 66-62.
La bona organització i l’acceptació dels aficionats fan pensar 
en noves convocatòries anuals d’este torneig previ a l’inici de 
la temporada per a promoure la pedrera del bàsquet torrentí 
amb una competició que ha reunit els equips més importants 
d’Espanya.
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BEQUES MUNICIPALS PER A JOVES ESPORTISTES
Onze esportistes de Torrent federats d’elit o promoció van ob-
tindre una beca de 700 € de la Fundació Esportiva Municipal 
per a finançar parcialment les despeses derivades de la tem-
porada.

Els becats i becades són:
Raúl Marek Szpunar Rosa (Salvament i Socorrisme, 1r en Cam-
pionat d’Espanya - Combinada).
Jorge López Saiz (Salvament i Socorrisme, 1r en Campionat 
d´Espanya - Relleus).
Pablo López Rodríguez (Atletisme, 1r en Campionat d’Espanya 
categoria Sub-20).
Alejandro Albert Cifuentes (Tir Olímpic, 1r en Campionat 
d’Espanya Armes Esportives).
Marta Ortiz Medina (Judo, 1a Campionat d’Espanya Univer-
sitari).
Aurelio Sanchis Llopis  (Atletisme, 6é en Campionat d’Espanya 
Sub-20).
Cristina Martínez Bonafé (Ciclisme, 1a en Campionat d’Espa-
nya categoria Sub-23).
Martina Llovera Verdet (Judo, 3a en Campionat d’Espanya).
Claudia Rubio Rodríguez (Atletisme, 4a en Campionat d’Espa-
nya).
Carlos López Saiz (Salvament i Socorrisme, 1r en Campionat 
d’Espanya Relleus).
Lidia Correjes Gregorio (Sambo, 1a en Campionat d’Espanya).
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INAUGURACIÓ DEL MONÒLIT D’HOMENATGE AL POLICIA BLAS GÁMEZ   

Torrent va homenatjar el policia Blas Gámez amb un monòlit 
instal·lat a una placeta junt a la comissaria de policia l’11 de 
setembre, la vespra del dia que es complia un any des que fou 
assassinat en acte de servici a la ciutat de València. D’esta for-
ma es feia realitat un acord plenari de l’Ajuntament, aprovat 
per unanimitat, per a reconéixer la seua trajectòria personal i 
professional.
Uns dies abans, en el gimnàs American Fitness, a Les Amèri-
ques, s’havia celebrat una màster class cicle indoor d’espining 
amb el mateix motiu i en què van participar familiars, amics i  
altres persones que volien donar el seu testimoniatge.
El Ministeri de l’Interior va condecorar amb la Medalla d’Or 
l’agent, al dia següent de la seua mort feia un any, en un acte 
en què el ministre de l’època Juan Ignacio Zoido va estar acom-
panyat del director general de la Policia Nacional, Germán 
López Iglesias, entre altres autoritats.
I posteriorment, en la celebració del Dia del Veí, que organitza 
FAVBUR,  el 28 d’octubre es va fer el reconeixement a Blas 
Gámez com a veí de l’any a títol pòstum.
Quan va ser assassinat Blas Gámez era sotsinspector de la Poli-
cia Nacional i treballava des de feia 22 anys en el grup d’Homi-
cidis de la Brigada de Policia Judicial de València. Després de 
la seua primera destinació en el lloc fronterer d’Irun, 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 es va traslladar a València i va ingressar en el grup 
d’Homicidis, plaça 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 Dedi-
cació al Servei Policial. El sotsinspector Gámez comptava amb 
83 felicitacions públiques.
Nascut a València en 1966, casat i pare de dos fills en edat ado-
lescent, 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 diversos 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 in-
vestigador en el grup d’Homicidis.
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PEDRO ESCOBAR, EMPRESARI DE L’ANY 2018 GRUP BNI GLOBAL
Pedro Escobar, gerent de Montajes Eléctricos Esber, va rebre 
el 19 de setembre, el premi Empresari de l’Any 2018, del Grup 
BNI Global Torrent.
El premi es concedix atenent diversos criteris, entre els quals 
destaca la trajectòria empresarial del candidat, la inversió i 
estratègia de RSE de l’empresa i el compromís de creixement 
conjunt amb els proveïdors.
Dins d’este últim punt, la promoció del networking, com a eina 
de creixement i consolidació del negoci, és un element central 
que concorda amb l’objecte de BNI com a organització.
Pedro Escobar, fundador de Montajes Eléctricos Esber, repre-
senta per als membres de BNI Global de Torrent el model d’èxit 
d’un empresari que ha sabut desenvolupar un model de negoci 
guanyador des de postulats locals, a través d’un creixement ba-
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sat en el compromís amb treballadors i proveïdors, en el servei 
al client i la millora contínua.
El Grup BNI Global Torrent està format en l’actualitat per 37 
empresaris procedents de diferents sectors empresarials i ha 
generat en el 2018, més de 3.500 referències amb un valor de 
facturació total per als membres del grup de més de 12 milions 
d’euros des de la seua fundació l’any 2013. 
BNI (Business Networking International) és una organització 

internacional estructurada a través de grups locals d’empresa-
ris que desenvolupen el seu negoci mitjançant el networking 
professional. Aquest mètode es basa en les referències (reco-
manacions) de negoci que es creuen els membres en les reuni-
ons setmanals, atenent les necessitats comercials i capacitat de 
les empreses de cada grup i a l’estreta xarxa que existeix entre 
els grups.
 www.facebook.com/GLOBAL.BNI/
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LYDIA DEL CANTO ACCEDEIX A LA DIRECCIÓ DEL DIARI LEVANTE-EMV

L’empresa Prensa Ibérica va reforçar la seua aposta multimèdia 
amb el nomenament de Lydia del Canto (Torrent, 1985) com a 
directora de Levante-EMV. Ella era responsable fins aleshores 
de l’edició digital i és la primera dona al capdavant del periò-
dic mentre que Julio Monreal, el director fins eixe moment, 

s’encarregueria de les relacions institucionals i potenciaria les 
relacions del diari amb la societat.
Amb el seu nomenament són, a més, sis les dones que actual-
ment dirigixen diaris de Prensa Ibérica, important grup de la 
informació regional i local a Espanya.
Llicenciada en Periodisme i Comunicació Audiovisual, Lydia 
del Canto es va incorporar a LEVANTE-EMV al juliol de 2008 
com a redactora de l’edició digital del periòdic, on va exercir 
les tasques de coordinació amb l’edició impresa. Al gener de 
2014 es va incorporar com a directora de comunicació del PS-
PV-PSOE a la Comunitat Valenciana, que va exercir fins que 
al juliol de 2015 va ser nomenada secretària autonòmica de 
Comunicació de la Generalitat Valenciana. Tres mesos després 
va tornar a LEVANTE-EMV per a assumir la responsabilitat de 
coordinadora multiplataforma del periòdic amb rang de sots-
directora. 
Amb ella al capdavant, l’edició digital del periòdic va aconse-
guir xifres històriques, superant llargament els 20 milions de 
pàgines vistes només en el mes d’agost, segons els comptes de 
Google Analytics 360.
Prensa Ibérica és el primer grup de comunicació de la Comu-
nitat Valenciana, editor de les capçaleres impreses i digitals de 
LEVANTE-EMV i INFORMACIÓ, capdavanteres en audiència 
i difusió tant en el conjunt del territori com en les províncies 
de València i Alacant. A més, compta amb les televisions In-
formaciónTV i LevanteTV, el periòdic esportiu Superdeporte i 
l’emissora La 97.7 Radio Levante.
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PREMIS ASSOCIACIÓ ARTIC 2018

El 26 de juny es commemora el Dia Mundial Sense Drogues i és 
la data habitual en què ARTIC Torrent (Associació d’Alcohòlics 
Rehabilitats de Torrent i Comarca) organitza el lliurament dels 
seus premis anuals, que enguany ha estat necessari ajornar 
per diferents motius.

Els premis tenen la finalitat de reconéixer i donar visibilitat 
a entitats i persones que treballen pel benestar de la societat. 
En la vetlada del 20 de setembre, a l’Hort de Trénor, es van 
atorgar els guardons de l’edició XVIII a les següents entitats:
Associació Col·laboració i Esforç (ACOES), per la seua constàn-
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cia en favor de les persones més desprotegides en els llocs on 
desenvolupen la seua acció (Hondures principalment).
Federació de Persones Sordes de la Comunitat Valenciana, per 
la sensibiliat demostrada en favor de les organitzacions que 
atenen el dia a dia d’este col·lectiu.
Ames de Casa Tyrius Quart de Poblet, que s’afanya amb gran 
dedicació a aconseguir els objectius que es van proposar en la 
seua fundació.  

Economat Mare de Déu del Pòpul Torrent (C/ Victoriano An-
drés, 12), per saber-se adaptar a les necessitats de la societat 
torrentina i en concret a les famílies i persones més desprote-
gides. Integrat per les parròquies Bon Consell, Assumpció de 
Nta. Sra i Sant Josep.
Equip de treball i atenció d’ARTIC, per la important labor que 
desenvolupa en favor de les persones i de las famílies que acu-
dixen a l’Associació en demanda d’atenció.
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FELIPE HURTADO, PREMI INTERNACIONAL COM A PROFESSIONAL DE LA 
SEXOLOGIA

El ciutadà torrentí Felipe Hurtado, psicòleg i sexòleg de refe-
rència internacional, va rebre, el 26 de setembre a Buenos Ai-
res, el II Premi Dr. León Roberto Gindin, en el transcurs del 
Congrés Latinoamericà de Sexologia i Educació Sexual (CLA-
SES), que es concedix al professional més destacat en el camp 
de la Sexologia i/o algunes de les seues àrees durant els dos 
anys de gestió realitzada entre cada congrés. El Dr. León Ro-
berto Gindin, que dona nom al premi és un sexòleg argentí de 
gran prestigi que va morir fa dos anys.
En el mateix congrés a Argentina va ser elegit secretari gene-
ral per al quatrienni 2018-2022 de la Federació Latinoameri-
cana de Societats de Sexologia i Educació Sexual (FLASSES), un 
organisme creat en 1980 a Uruguai per a l’estudi, investigació i 
docència en este camp amb tots els països del continent latino-
americà, Espanya i Portugal, i que està integrat en l’Associació 
Mundial per a la Salut Sexual (WAS).
En este últim organisme, el WAS, tenia ja des del 2017, en el 
XXIII Congrés Mundial per a la Salut Sexual, celebrat a Pra-
ga, la condició de membre del Comité Assessor, càrrec al qual 
va accedir des de la presidència de l’Associació d’Especialistes 

en Sexologia d’Espanya, acadèmic permanent de l’Acadèmia 
Espanyola de Sexologia i Medicina Sexual i vocal de la Junta 
Directiva de la Federació Espanyola de Societats de Sexologia 
(FESS).
Felipe Hurtado és doctor en Psicologia, especialista en Psico-
logía Clínica, i treballa des de 1994 al Departament de Salut 
Sexual i Reproductiva Font de Sant Lluís, centre públic de la 
Conselleria de Sanitat Valenciana.
Actualment forma part de l’equip de la Unitat de Referència 
d’Identitat de Gènere de València i de la Unitat per a la Cirugia 
Reconstructiva de la Mutilació Genital Femenina (MGF), les 
dos ubicades en el Departament València Doctor Peset, crea-
des en 2008 i 2016 respectivament.
Ha publicat quinze llibres des d’aquell primer de 1993, en el 
qual, davall el títol Estudio evolutivo del lenguaje y el habla 
en los niños trisómicos 21 desde el nacimiento hasta los cua-
tro años de vida, resumia la seua tesi doctoral, en la Univer-
sitat de València, que continuaria després amb els dedicats a 
la seua especialitat, l’últim d’ells Promoción de la salud sexual. 
Conceptos fundamentales y ejemplos de actuación (Editorial 
Dykinson. Madrid. 2012).
Però la seua tasca editorial abasta també més de 60 treballs en 
diferents revistes científiques o en llibres del seu camp d’in-
vestigació, que han merescut el reconeixement d’organismes 
oficials o privats, com ara el Premi Ramón Trias Fargas d’In-
vestigació sobre la Síndrome de Down (1993), Accèssit del II 
Premi d’Investigació en Salut Mental Infantil i Juvenil, de la 
Fundació Orienta, de Sant Boi de Llobregat (2006) o el Premi de 
la Fundació Espanyola de Contracepció pel millor treball en les 
VII Jornades de la Societat Valenciana de Contracepció i Salut 
Reproductiva (València, 2013).
Pertany al consell editorial de revistes científiques, com Sexo-
logía Integral (des d’octubre de 2004 fins abril 2006, en què va 
passar a ser director científic, de gener de 2008 fins a l’actuali-
tat) i de Desexología (des de la seua creació en 2011).
I és revisor d’articles en revistes com ara: Revista Internacio-
nal de Andrología, Revista Investigación y Desarrollo o Revis-
ta Repertorio de Medicina y Cirugía. 
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TORRENT CONDECORA ALS AGENTS EL DIA DE LA POLICIA LOCAL

L’Ajuntament de Torrent va reconéixer la labor dels policies 
locals en actiu amb 20 anys de servei públic, va entregar la me-
dalla al mèrit policial i reconeix el treball de tota una vida dels 
policies jubilats, en l’acte commemoratiu del Dia de la Policia 
Local, que es va celebrar a l’Hort de Trénor el 28 de setembre, 
amb la presidència de l’alcalde, Jesús Ros, i el Delegat del Go-
vern de la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Fulgencio.
La medalla al mèrit policial s’atorgà als oficials Julián Gon-
zález i José Manuel Martínez i a l’agent Salvador Doménech, 
en reconeixement a la seua intervenció quan van detindre un 
individu a qui van sorprendre ‘in fraganti’ quan cometia una 
agressió sexual de gran violència i que durant la seua fugida va 
causar lesions a un d’ells. 
Es va reconéixer el treball dels policies que es jubilen enguany: 
M. Ángeles Besó Sanjuán, Francisco Alcañiz Peña i José Mi-

guel Mestre Prieto.
A més, es va fer lliurament de la medalla amb distintiu blanc 
als policies locals de Torrent en actiu amb 20 anys de servei 
públic.
Hi hagué un esment especial a l’exregidor de Seguretat Ciu-
tadana, tristament desaparegut eixe mateix cap de setmana, 
Valentín Fernández, que va ser el regidor que més temps va 
estar al capdavant de la delegació.
Els agents van estar acompanyats, a més d’un nombrós públic, 
per la corporació municipal, regidors de Seguretat Ciutadana 
en anteriors legislatures, autoritats representants dels cossos 
de força i seguretat de l’Estat i de l’Exèrcit de l’Aire, així com 
d’autoritats i representants de l’entramat cultural, associatiu i 
de la resta d’institucions de Torrent.
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HOMENATGES DE LA NIT D’ALBADES 2018

Dins del programa d’activitats del cicle Al Voltant de la Dol-
çaina, Torrent organitza la Nit d’Albades, en què s’homenatja 
persones i entitats que s’han distingit per la seua aportació so-
cial i cultural.
En l’edició 2018 es va fer l’homentage a:
· La Gavella, associació cultural que naix després de la Trobada 
d’Escoles en Valencià que se celebrà a Torrent en 1998. Està 
formada per ensenyants, pares i marers, i persones interes-
sades en la cultura. Com a principal objectiu té la promoció i 
difusió, tant de la nostra llengua com de la nostra cultura i del 
patrimoni immaterial dels valencians i les valencianes. Ha edi-
tat diversos llibres, auques, etc. Treballa colze a colze amb els 
centres docents de Torrent. Col·labora amb la Trobada d’Esco-
les en Valencià i organitza la Trobada de Nadales a l’Auditori 
i la Trobada Escolar al Voltant del 25 d’Abril. Organitza una 
escola gratuïta de tabal i dolçaina. 

· Vicent Iborra i Paredes, que va nàixer al carrer Sant Vicent, 
fou un torrentí que s’aficionà a la dolçaina  quan el nostre ins-
trument pràcticament havia desaparegut allà pels anys 70. 
Va pertànyer a l’escola de Joan Blasco i fou una persona molt 
coneguda dins del món de la dolçaina en la nostra comarca. 
Era habitual vore’l tocant amb Xema Jornet i altres dolçainers 
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de la seua categoria. Ha estat en actiu fins desembre de l’any 
passat.  Els fills, Vicent i  Maite continuen el seu camí amb el 
tabalet. 

· Vicent Riera Peiró. Des de la seua afició a la fotografia en el 
medi natural, ha esdevingut un gran coneixedor i divulgador 
de la riquesa en fauna, flora i paratges naturals de Torrent: la 
Serra Perenxisa, els barrancs amb aigua constant i les seues 
rodalies. Un exemple de Voluntari Ambiental, grup municipal 
en què participa i des del que exerceix com educador ambien-
tal. Entre els seus treballs cridaners es pot esmentar el segui-
ment d’un paratge amb aigua efímera, on detecta tortugues 
autòctones, arribant a censar 30 exemplars en poques hores. 
Anys de treball que han fet possible conéixer que allí es repro-
dueix bé esta espècie i es plateja una protecció de l’espai. Un 
ecologista i activista dels paratges de Torrent. 

· Bea Villarroya Sarriá és una dona torrentina que ara té 37 
anys. Fa una dècada i per un suggeriment difós de sa mare, va 
mamprendre la tasca de treure a la llum quina cosa havia pas-
sat amb el seu besavi, anarquista afusellat al mur del cemen-
teri parroquial de Torrent, en maig de 1939, amb acusacions 
no demostrades i immediatament després d’un judici sumarís-
sim. Així enceta una investigació que la fa conscient de la im-
portància de saber d’on ve per construir una personalitat més 
sòlida. Descobreix aleshores què fou això de la guerra civil i les 
conquestes que la república intentava. Va descobrir les ferides 
tancades en fals, no sanades, i que encara no es poden sanar 
sense revenja. Tot i estar documentat l’enterrament, l’exhu-
mació de la fossa comuna no va comportar el rescat de les res-
tes. Continua amb la cerca de la veritat a arxius documentals. 

I a títol pòstum: Francesc Ferrer Pastor, lexicògraf, natural 
de la Font d’En Carròs, autor del Diccionari Escolar Valencià 
quer tots hem utilitzat. 2018 era l’Any Ferrer Pastor pel cente-
nari del seu naixement.

2 | OCTUBRE | 2018

MARTA SILLA VA REBRE EL PREMI D’ESTUDIS JURÍDICS MANUEL BROSETA

La torrentina Marta Silla Bermell va rebre el Premi d’Estudis 
Jurídics Manuel Broseta després d’obtenir 23 matrícules d’ho-
nor en els seus estudis de Graduada en Dret per la Universitat 
Catòlica de València.

L’estudiant, que també va ser Delegada General d’Alumnes de 
la UCV, es va fer mereixedora d’este prestigiós guardó en la 
seua vint-i-unena edició per la seua nota mitjana de 9.55 i la 
monografia original de temàtica jurídica que va presentar per 
a optar al mateix, i que porta per títol “Trascendencia penal de 
las webs de enlace”.
En l’acte de lliurament del premi, que es va celebrar al Col·legi 
d’Advocats de València (ICAV), participaren entre d’altres, An-
tonio Garrigues Walker, president d’honor de Garrigues; Rafa-
el Bonmatí, degà de l’ICAV; i Vicente Garrido, president de la 
Fundació Professor Manuel Broseta.
Cal destacar que Marta Silla va estar acompanyada per fami-
liars i professors de la UCV, així com pel rector, José Manuel 
Pagán i la degana de Dret, Nuria Martínez.
La dotació del premi és de 3.000 euros i compta amb el pa-
trocini de la Real Acadèmia Valenciana de Jurisprudència i 
Legislació.
El jurat de l’edició va estar presidit per la degana autonòmica 
del Col·legi de Registradors de la Comunitat Valenciana, Be-
goña Longás Pastor, amb el degà del Col·legi d’Advocats de Va-
lència, Rafael Bonmatí; el lletrat major de les Corts, Francisco 
J. Visiedo; el professor titular de Dret Mercantil de la Univer-
sitat de València (UV), Jesús Olavarria; i el sotssecretari de la 
Fundació, Ferran García i Mengual.
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2 | OCTUBRE | 2018

ROSA ALABAJOS PUIG VA SER ALCALDESSA MAJOR 2018

Rosa Alabajos Puig va ser distingida amb el títol d’Alcaldessa 
Major 2018 amb motiu de la celebració, el 2 d’octubre, del Dia 
Internacional de les Persones Majors, en un acte que es va ce-
lebrar a l’Ajuntament, amb la participació d’autoritats munici-
pals i persones habituals dels centres de majors de la localitat: 
Bellido, del qual és la dona guardonada, Mare de Déu de l’Oli-
var, Sant Enric i CEAM Torrent.
De matí va funcionar a la plaça Bisbe Benlloch una taula in-
formativa amb tota classe de documents sobre els recursos i 
les activitats que posen les entitats públiques al servici de les 

persones d’edat.
L’objectiu d’esta celebració és possibilitar la visibilitat de les 
persones grans i fomentar la seua participació social, com a 
factor important que és des de l’àmbit personal com des del 
punt de vista familiar i comunitari.
Rosa, de 78 anys, és la major de tres germans del matrimoni 
Emilio Alabajos Borrasca i Rosa Puig La Llarga, que tenien la 
vivenda familiar (i el taller artesanal de sabaters) al carrer de 
sant Cristòfor. Va estudiar al col·legi de les Trinitàries fins als 
12 anys en què va començar a treballar com aprenent en un 
taller de sabates. Amb el pas del temps, i després d’haver par-
ticipat en diferents iniciatives de caràcter social i religiós, que 
compaginava amb el treball, va conéixer Roberto Gómez, amb 
qui es casaria, i es posaria a viure al barri de Natzaret, a Valèn-
cia, d’on ell procedia. Als tres anys establirien definitivament 
la residència a Torrent, on hi havia més oportunitats per a Ro-
berto, Rosa i Ricardo, els tres fills del matrimoni.
En 1989 ha de passar per la desgràcia de perdre el marit, que 
tenia solament 48 anys, per una greu malaltia, el que suposava 
haver de portar endavant sola els tres fills, que encara eren 
adolescents. Va treballar en diferents activitats i sempre hi ha-
via un espai per a les iniciatives socials, falles, etc. 
Des de fa deu anys pertany al Centre de Majors Bellido, on s’ha 
integrat plenament tant en l’àmbit de la gestió com en el de la 
partipació en les diferentes activitats que es programen. 

5 | OCTUBRE | 2018

LA CIUTAT DE TORRENT REP EL PREMI FLORS D’HONOR
Torrent va ser premiada, el 5 d’octubre, amb un dels guardons 
Flors d’Honor, que atorga l’Associació Professional de Flors, 
Plantes i Tecnologia Hortícola (ASFPLANT) per la millora i 
potenciació dels espais verds urbans, la seua gestió sostenible, 
l’educació ambiental i la conscienciació ciutadana en la cura 
de l’entorn.
El programa Viles de Flor promou la protecció, millora i posada 
en valor dels espais verds en els municipis, així com la qualitat 
de vida dels seus habitants i la seua cohesió social. Les Flors 
d’Honor, d’una fins a cinc, es concedixen segons el criteri d’un 
jurat especialitzat. En este cas, Torrent va ser la ciutat que ma-
jor qualificació va obtindre, amb quatre distintius. 
L’acte, a què van assistir l’alcalde i la regidora de desenvolu-
pament, es va celebrar a Fira València, i van estar presents 
representants dels 17 municipis guardonats.

5 | OCTUBRE | 2018

JESÚS GIRÓN GUANYA EL PREMI AL POEMARI INFANTIL DELS JOCS 
FLORALS DE NULES  
Jesús Girón, persona vinculada a Torrent, que durant molts 
anys va exercir la professió de mestre al CEIP Antonio Ma-
chado (14 com a director) va guanyar, el 5 d’octubre, el Premi 
al Poemari Infantil dels LXV Jocs Florals Vila de Nules, amb 
“El grup de la senyoreta Beatriu”, que consta de 26 poemes que 
presenten la diversitat a l’escola i a la vida. Conté també frases 

fetes i expressions per a treballar a l’aula.
La Flor Natural va ser per a José Luis García Herrera (“Dolç 
àngel de la mort”); el premi Anna Rebeca per a Lola González 
(“Temps de tonades”); la millor composició de tema religiós o 
ètic per a Jacinto Heredia (“Al vostre manto abraçat’”); i el de 
Poesia Virtual per a Albert García (“Gen Home”).
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Jesús Girón es dedica, sobretot des de la seua jubilació, a la 
literatura en valencià. Ha estat guanyador del premi de poesia 
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 si-
lenci (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).

9 | OCTUBRE | 2018

ANABEL MEDINA, ALTA DISTINCIÓ DE LA GENERALITAT VALENCIANA
La tennista torrentina Anabel Medina Garrigues va rebre una 
de les altes distincions que atorga la Generalitat Valenciana 
amb motiu de la celebració del 9 d’Octubre, de mans del presi-
dent Ximo Puig.
L’esportista  més internacional de Torrent ja havia rebut la Me-
dalla de Plata de la Reial Ordre al Mèrit Esportiu, de mans de 
la presidenta del Consell Superior d’Esports  M. José Rienda, 
el 27 de juliol, coincidint amb l’anunci que deixaria el tennis 
com a jugadora professional en l’Open USA. I, efectivament, 
el 28 d’agost, es va acomiadar de les pistes de joc després de la 
derrota en dobles en eixe torneig. 
El 17 de setembre el periòdic Levante-EMV li va entregar el 
premi Portada del Mes a Anabel Medina, per la seua trajectò-
ria, en presència de directius del periòdic, de l’estament espor-
tiu i alcalde de Torrent.
Diumenge 30 de setembre va ser el Club de Tennis València 
el que va homenatjar Anabel Medina, que porta vinculada a 
l’entitat  més de 15 anys, i va rebre de mans del seu president, 
Ramiro Verdejo, el guardó de reconeixement.
El 18 d’octubre, al Palau de les Arts de València, es va celebrar 
la gala dels Premis Valencianos del Siglo XXI, que atorga el di-
ari Las Provincias, i un d’ells va ser per a la nostra païsana. 
A més d’ella van rebre el guardó la Universitat Politècnica de 
València, l’Associació Espanyola de Lluita Contra el Càncer, 
l’IVAM i el guàrdia civil valencià Óscar Arenas.
El 29 d’octubre l’empresa de comunicació Golsmedia Sports va 
celebrar la gala d’entrega de premis a l’Auditori Vicent Tor-
rent, en què entre més d’un centenar d’esportites, seleccionats 
d’entre més de 45 disciplines, van estar elegits després d’un 
ampli procés de votació i van rebre el seu premi com a tribut i 
reconeixement, set de Torrent: Anabel Medina Garrigues (ten-
nis), Cristina Martínez Bonafé (ciclisme), Lydia Ramos López i 
Guillemo Barón Andreu (esport adaptat), Javi Rubio (CD Cas-
telló, tercera divisió de futbol) i Pedro López i Roger Martí, de 
la UD Levante.
La torrentina, de 36 anys, que seguiria en el seu càrrec de se-
leccionadora espanyola de Fed Cup, deixava darrere 29 anys 
de treball en el tennis, 20 d’ells com a professional, amb un 
extens palmarès que inclou dos títols de Roland Garros en la 
modalitat de dobles amb Virginia Ruano (2008 i 2009), amb 
qui també va aconseguir la medalla de plata en els Jocs Olím-
pics de Beijing 2008.
A nivell individual va ser la número 16 mundial en 2009 i fou 
huitenafinalista de Grand Slam en tres ocasions, amb un total 
d’11 títols individuals en 18 finals, i 28 de dobles, en 46 finals 
jugades.
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9 | OCTUBRE | 2018

VICENTE MUÑOZ PUELLES, PREMI DE LES LLETRES GENERALITAT 
VALENCIANA

L’Alta Distinció de la Generalitat, que es lliura cada any per a 
reconéixer les activitats o serveis en defensa dels interessos de 
la Comunitat Valenciana, atorgava en esta edició el premi de 
les Lletres a Vicente Muñoz Puelles, persona vinculada a Tor-
rent per raó de residència i participació en activitats culturals. 
Nascut a València en 1948, Vicente Muñoz Puelles és un reco-
negut novel·lista i autor de contes, amb més de 200 títols pu-
blicats, als quals caldria afegir els nombrosos articles de crítica 
i ficció literària.
Ha guanyat, entre altres, el Premi La Sonrisa Vertical (1980) 
amb Anacaona i el Premi Azorín (1993) amb La emperatriz Eu-
genia en Zululandia. També ha obtingut, en tres ocasions, el 

Premi Ciutat de València (1984, 1987 i 2001), i en altres tres 
el Premi de la Crítica de la Comunitat Valenciana (1982, 1986 
i 1996). L’any 2002 va rebre el premi Alfons el Magnànim de 
narrativa per Las desventuras de un escritor en provincias.
En la seua faceta com a autor de relats infantils i juvenils, ha 
rebut el Premi Nacional Infantil i Juvenil per la seua obra Ós-
car y el león de Correos, en 1999. També ha merescut el Premi 
d’Àlbum Il·lustrat Ciutat d’Alacant, el Premi Alandar, el Premi 
Anaya de Literatura Infantil i el Premi Libreros de Asturias, 
d’on procedeix la seua família, pel seu llibre La Perrona, que 
narra la història dels seus quatre oncles, quan va esclatar la 
Guerra Civil i van ser enviats a l’antiga Unió Soviètica, d’on no 
van tornar fins vint anys després.
Porta publicats 229 títols, segons la base de dades de llibres edi-
tats a Espanya. Estes dades poden consultar-se en la pàgina 
web corresponent del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, 
que està gestionada per l’Agència Espanyola de l’ISBN (Inter-
nacional Standard Book Number). 29 dels seus títols es troben 
en la Biblioteca del Congrés de Washington.
Alguns d’estos llibres han estat traduïts a altres idiomes, entre 
ells al francés, anglés, italià, portugués, grec modern i coreà, i 
també a l’alfabet Braille.
A estos llibres s’haurien d’afegir uns 490 articles de crítica i 
ficció literària, publicats tant en premsa especialitzada com en 
diaris: Quimera, Academia, Aula, El País, Quadern, Posdata, 
Levante, El Mundo.

https://vicentemuñozpuelles.com/

19 | OCTUBRE | 2018

HOMENATGE A PASCUAL PARRILLA EN L’HOSPITAL UNIVERSITARI MARE 
DE DÉU DE L’ARRIXACA DE MÚRCIA

El que fou cap de Cirugia de l’Hospital Universitari Mare de 
Déu de l’Arrixaca, de Múrcia, el Fill Predilecte de Torrent (juny 
2014) Pascual Parrilla Paricio, va ser homenatjat divendres, 19 
d’octubre, per companys, exalumnes i autoritats de la Regió, en 
un acte amb assistència multitudinària. 
El president de la Regió de Múrcia, Fernando López Miras, va 
definir Parrilla com “el cirugià dels mil trasplantaments hepà-
tics, el doctor de doctors”, i va remarcar la brillant trajectòria 
de l’homenatjat, amb 43 anys de carrera professional, a través 
de la qual ha recorregut diferents universitats i hospitals de 
tot el món, als quals ha portat les seues tècniques de trasplan-
tament hepàtic i pancreàtic.
Pascual Parrilla Paricio, nascut a Torrent el 17 d’octubre de 
1945, va obtindre més de 21 matrícules d’honor als seus estu-
dis aconseguint ser Premi Extraordinari de Medicina, i a partir 

d’ahí va començar una carrera professional plena de treball 
i dedicació. Va obtenir el doctorat amb excel·lent Cum Lau-
de per la Universitat de Bolonya i va orientar la seua carrera 
cap a la formació. Una formació que ha beneficiat més de 37 
promocions de patologia i clínica quirúrgica en la Facultat de 
Medicina de Múrcia; més de 131 especialistes en cirurgia gene-
ral i aparell digestiu en la Unitat Docent de formació MIR de 
l’Hospital Universitari Mare de Déu d’Arrixaca; i ha participat 
en més de 350 foros de formació i més de 300 conferències en 
cursos d’actualització.
Laboralment, ha sigut convidat per a engegar diverses àrees 
a hospitals de tot el món: Addenbrooke de Cambridge; Pres-
biterian Hospital de Pittsburg o Universitat de Minneapolis.
El seu treball li ha reportat el reconeixement de diverses publi-
cacions i organitzacions de màxim prestigi en cirurgia.
El catedràtic va rebre el nomenament de Fill Predilecte de Tor-
rent, per acord de l’Ajuntament de 2 de juny de 2014, i en març 
de 2015 se li ve retre un homenatge a la sala d’actes de la casa 
consistorial, en què participaren autoritats acadèmiques i mu-
nicipals, representants del món cultural, educatiu i de les asso-
ciacions locals, familiars i amics. Amb este motiu l’Ajuntament 
va editar un nou número de la col·lecció Gent de Torrent, el 
que feia 12, amb el títol Pascual Parrilla Paricio. Referente de la 
cirugía fisiopatológica en España, amb direcció i redacció d’Ana 
Coronado Gavilán.
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26 | OCTUBRE | 2018

ALBA VELERT GUANYA EL PREMI D’INTERPRETACIÓ MUSICAL VICENT 
GALBIS
Alba Velert es va proclamar guanyadora del XVIII Premi d’In-
terpretació Vicent Galbis, les audicions del qual es van celebrar 
el 26 d’octubre al Conservatori de Torrent, entitat que convoca 
anualment este concurs.
 La decisió del jurat va ser atorgar els premis a: 1r, Alba Ve-
lert Naranjo (cant). 2n, Juan José Aguado Maravella (violí). I 3r, 
Marcos Miquel Silla (trombó).
El jurat va estar integrat per: José V. Balaguer Doménech, Fani 
Blanch Piqueras, Asunción Botella Mira, Francisco Campos 
Bosch i Vicent Veses Sebastiá.
Ela guardons es van lliurar el 21 de novembre en un acte 
en el qual també va rebre diploma acreditatiu l’alumnat que 
havia estat seleccionat en els Premis Professionals del curs 
2017-2018: Alba Velert Naranjo (cant), Lidia Carrilero Planells 
(clarinet), Celia López Escribano (fagot), Marcos Miquel Silla 
(trombó i cambra), Alma-Yi Rueda Aparicio (viola) i Juan José 
Aguado Maravella (violí). 
Per altra banda els alumnes que obtingueren menció d’honor 
foren: M. Desamparados Ballester de Juan (cant i cambra), Pau 

García Palop i Blanca González Peris (piano i cambra), Rubén 
Andreu Peris (trompa), Nuria Alpuente Villa (violoncel i cam-
bra) i Alba Velert, que va obtenir també la menció d’honor en 
música de cambra.

27 | OCTUBRE | 2018

L’EQUIP DE BOMBERS DE TORRENT, TERCER LLOC  EN EL WORLD RESCUE 
CHALLENGE DE SUD-ÀFRICA

Un equip de bombers de Torrent, davall la direcció de Xavi So-
ler, integrat per la metgessa del SAMU Sandra Mars, i Diego 
Martínez, Cristian Andreu, Antonio Boti i Joan Miquel Gó-
mez, va treure el tercer lloc en la classificació del mundial d’ex-
carceració anomenat World Rescue Challenge 2018, celebrat 
al 22 al 27 d’octubre a Ciudad del Cabo (Sud-àfrica).
Dos equips del Consorci Provincial de Bombers de València 
van participar-hi, l’equip de Gandia (Zona 4A Gandia) gràcies 

a la seua classificació com a campió d’Espanya, i el de Torrent 
(Zona 3), per la seua classificació com a millor equip novell del 
passat campionat nacional.
Enguany assistiren un total de 30 equips de 14 països, que 
realitzaven tres maniobres en escenaris simulats on els parti-
cipants demostrarien les seues habilitats en les operacions de 
rescat. En la ficció la seua lluita és contra el rellotge. La primera 
de les proves a la qual s’enfrontaven consistix a rescatar una 
persona, ferida greu, en 10 minuts. En la segona de les manio-
bres el temps és de 20 minuts per a salvar un ferit estable, en 
condicions segures, i la tercera, la més complexa, els ferits són 
dos i un d’ells està atrapat. Per al seu rescat disposaven de mitja 
hora i els jutges havien de valorar el treball, escoltant també 
l’opinió dels accidentats. 
La sinergia entre tots els equips que participen suposa un 
avanç en les tècniques de rescat i obri noves vies de recerca. 
A més suposa per a ells una gran experiència que reporta nous 
coneixements per a millorar la qualitat de les operacions d’ex-
carceració i tractament a la víctima.

29 | OCTUBRE | 2018

ESPORTISTES DE TORRENT EN ELS PREMIS GOLSMEDIA ESPORTS
Dilluns 29 d’octubre, l’empresa de comunicació Golsmedia 
Sports va celebrar la gala d’entrega de premis a l’Auditori Vi-
cent Torrent.
Més d’un centenar d’esportites, seleccionats d’entre més de 45 
disciplines, van estar elegits després d’un ampli procés de vo-
tació i van rebre el seu premi com a tribut i reconeixement.
D’entre els guardonats estan els esportistes de Torrent:
Anabel Medina Garrigues (tennis). Cristina Martínez Bonafé 
(ciclisme). Lydia Ramos López i Guillemo Barón Andreu (esport 

adaptat). I Javi Rubio (CD Castelló, tercera divisió de futbol)
També van ser guardonats els jugadors torentins de l’UD Le-
vante Pedro López i Roger Martí, que no van poder assistir a 
la gala, i la Fundació Esportiva Municipal de Torrent, per la 
seua contribució al desenvolupament de l’activitat esportiva 
de la localitat.

https://www.youtube.com/watch?v=UXR-8S_4S14 
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18 | NOVEMBRE | 2018

ARROCERÍA LA PLAZA VA GUANYAR EL PREMI AL MILLOR POSTRE DE 
CARABASSA

En el Concurs d’Arròs amb Bledes de Llíria, celebrat el 18 de 
novembre a l’establiment Porta de l’Aigua, el restaurant tor-
rentí Arrocería La Plaza, de Diego Gallego i família, va guanyar 
el premi al Millor Postre de Carabassa, seguit pel Restaurant 
Rossinyol (Nàquera) i Casa Granero (Serra).
Es tracta d’un segon concurs dins de la desena edició de l’Arròs 
amb Bledes, que van guanyar el Goya Gallery de València, Ca-
tering la Despensa i La Garrofera.
Després d’un parèntesi de dos o tres anys en els quals no va po-
der celebrar-se el concurs per causes alienes a l’organització, 
el d’enguany va complir 10 edicions, i va estar a un grandís-
sim nivell, amb una innegable qualitat en els plats presentats 
i superant amb els 22 concursants, la participació d’edicions 
anteriors. 

Va ser com si el concurs reivindicara la necessitat de la seua 
celebració per a promocionar tant la gastronomia local com els 
seus serveis de restauració. 
L’esdeveniment celebrat va ser un cant al producte de proxi-
mitat, a la tradició i a la innovació. Si bé el plat d’arròs, elaborat 
amb productes de la nostra horta, havia de mantenir els cos-
tums culinaris locals, les postres permetia cert enginy i creati-
vitat, deixant llibertat al xef per a escollir tant els ingredients 
(excepte la carabassa, obligatòria) com la recepta. Açò ha per-
més veure unes magnífiques postres, dignes de la taula dels 
millors restaurants.
No és la primera vegada que el restaurant de Torrent participa 
en este concurs de l’Arròs amb Bledes, en el qual va quedar en 
segon lloc en la novena edició.
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L’Auditori de Torrent va acollir, dissabte 24 de novembre, l’ac-
te d’homenatge a José Antonio Tabla Morillo, destacat clarine-
tista i professor de la banda del Cercle Catòlic, dins del cicle 
anual “Torrentins que fan banda”, en el qual ja s’han fet re-
coneixements en els dos anys anteriors a Ramón Hernández 
Yago (Banda Cercle Catòlic) i Ricardo Yago Soler (Banda Unió 
Musical de Torrent).
L’acte va tindre lloc en el transcurs de la vetlada del concert 
extraordinari de Santa Cecília i amb el premi es vol reconéi-
xer al seu treball, dedicació i responsabilitat amb l’escola de 
música i la banda. Va estar marcat per l’emotivitat i el senti-
ment. Abans de rebre el guardó es va projectar el documental 
El clarinetista satisfet, títol que dona nom també al llibre en 
homenatge al músic, i en què ens explica la vida musical i fa-
miliar de José Antonio. 
Nascut a Azuaga (Badajoz), quan tenia 7 anys la família sen-
cera (matrimoni i cinc fills) es va traslladar a Torrent, on feia 
un temps el fill major s’havia instal·lat. Va estudiar al col·legi 
Mare de Déu del Rosari, Montesión i Tirant lo Blanc, i quan 
complia els 14 anys es va posar a treballar en l’empresa Peris 
Andreu, lloc de treball on romandria fins  la seua desaparició 
en 1985.
Però com de ben menut havia mostrat la seua gran inclina-
ció per la música, que l’havia portat a entrar en la Banda del 
Cercle Catòlic, amb don David de mestre de solfeig, va compa-
ginar el treball amb els estudis de conjunt vocal i instrument, 
amb els quals es lligaria a la banda primer com a professor de 
solfeig en 1978 i després de clarinet, un lligam que hui conti-
nua, transcorreguts 40 anys. 
Recorda com un moment extraordinari, quan començava de 
professor, el dia que la mare d’una xiqueta del poble, Juanita 

Campos, li va demanar si la filla podia estudiar música en la 
banda, en un moment que tots els músics eren varons. Va ser 
la primera dona de la Banda del Cercle, que a dia de hui comp-
ta amb homes i dones al 50 %.
José Antonio Tabla es va casar amb M. Carmen Martínez, 
amb qui ha tingut quatre fills, que amb el temps han seguit la 
trajectòria de son pare i es dediquen a la música. 

https://bit.ly/2pzlnwu

4 | DESEMBRE | 2018

CENTRE DELÀS D’ESTUDIS PER LA PAU, MENCIÓ COLIBRÍ 2018

La Fundació Horta Sud i Caixa Popular van organitzar l’acte 
de lliurament de la Menció Colibrí 2018, al Museu Comarcal de 
l’Horta Sud, dimarts 4 de desembre, i el guardó es va atorgar 
al Centre Delàs d’Estudis per la Pau pel foment de la cultura 
de pau, la denúncia de situacions de violència estructural, la 
construcció d’una societat desarmada i la sensibilització i mo-
bilització social al voltant dels efectes negatius del militarisme, 
entre ells la despesa militar i la fabricació i el comerç d’armes, 
així com la denúncia de l’incompliment dels acords dels go-

verns en aquestes matèries.
La Fundació Horta Sud vol contribuir a la reconstrucció d’un 
moviment associatiu compromés en la defensa dels drets hu-
mans i els valors democràtics, que promoga una societat més 
justa i la millora i el progrés de la humanitat. És necessari que 
es coneguen i valoren les iniciatives orientades al canvi i a les 
persones que les porten endavant, treballant de forma solidà-
ria i col·lectiva pels altres i que, en temps d’incertesa, ens apro-
pa i ens fa sentir més humans i millors.
El Centre Delàs va nàixer en el marc de Justícia i Pau l’any 
1999 com a resultat del treball desenvolupat des de 1988 per la 
Campanya Contra el Comerç d’Armes (C3A). Des de febrer de 
2010 té personalitat jurídica pròpia i treballa com un Centre de 
Recerca sobre temes relacionats amb el desarmament i la pau.
El Centre d’Estudis per la Pau rep el nom de J. M. Delàs, en 
record a Josep Manuel Delàs, que va ser president de Justícia 
i Pau de Girona i abans comandant de l’exèrcit en la reserva i 
membre de la UMD (Unió Militar Democràtica) i que va decidir 
en l’última etapa de la seua vida dedicar-se a la ferma defensa 
de la pau i dels valors de la no-violència.

http://www.centredelas.org/es/

24 | NOVEMBRE | 2018

JOSÉ ANTONIO TABLA MORILLO REP EL RECONEIXEMENT “TORRENTINS 
QUE FAN BANDA 2018”
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15 | DESEMBRE | 2018

ADISTO TORRENT I RICARDO YAGO, GUARDONATS EL DIA DEL VEÍ

Amb la sala d’actes de l’Ajuntament totalment ocupada es va 
celebrar, dissabte 15 de desembre, el Dia del Veí, que en esta 
edició es va fer coincidir amb la Gala de Nadal.
Els premis anuals es van atorgar a ADISTO (Associació de Dis-
capacitats de Torrent), per la seua labor social en l’àmbit de les 
persones amb diversitat funcional, i a títol pòstum a Ricardo 

Yago, músic i directiu de la Unió Musical de Torrent, que havia 
faltat feia uns mesos (va rebre la distinció la seua viuda, Ana 
Rodríguez).
Les actuacions artístiques que hi hagué a la vetlada van estar a 
càrrec d’un quartet de la Unió Musical de Torrent, Associació 
Barri Los Caracoles, Nova Vida i ADISTO.

22 | DESEMBRE | 2018

GONZALO CARRATALÁ OBTÉ EL 8É DAN D’AIKIDO DE LA FEDERACIÓ 
ESPANYOLA

Dissabte 22 de desembre, a la Gala de la Federació Espanyola 
de Judo, el torrentí Gonzalo Caratalá Deval va obtindre el 8é 
Dan d’Aikido, per la seua dedicació, èxits i aportacions al judo i 
a l’aikido estatal. En la mateixa gala Enrique Carratalá Sánchez 
va rebre el 5é Dan de judo.
Es dona la circumstància que Gonzalo Carratalá havia tret al 
mercat recentment el llibre Aikido 50 Aniversario. Historia 
del aikido en Torrent,  que coincidix en una bona part amb 
l’aparició i el creixement d’esta art marcial a València i a Es-
panya.
I açò corria en paral·lel a la trajectòria del mestre torrentí, que 

en l’actualitat ostenta el títol d’Entrenador Nacional de Judo i 
Aikido, cinturó roig i blanc 7é Dan (ara 8é Dan), mestre nacio-
nal especialista i Delegat de la Comunitat Valenciana.
Ls seua feina, amb el concurs de tota la família dels “Biscotxos” 
torrentins, va meréixer el reconeixement de la Generalitat 
Valenciana, que els va entregar la placa al Mèrit esportiu en 
2017, que se sumava a la Insígnia d’Or de la Ciutat de Torrent, 
atorgada anteriorment.
En la fotografia apareixen d’esquerra a dreta Vicent Carratalá 
Deval, 7é Dan i director de l’Escola Nacional de Judo; Enrique 
Carratalá Sánchez i Gonzalo Carratalá Deval.
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7 | GENER | 2018

EL CLUB ATLETISME TORRENT, CAMPIÓ DEL PROVINCIAL PER EQUIPS EN 
CATEGORIA ABSOLUTA 

Bon inici d’any per a l’equip absolut masculí del Club Atletis-
me Torrent, en la seua temporada de retorn a primera divisió 
nacional. 

Van guanyar el Provincial Absolut de Clubs amb 102 punts per 
davant d’equips teòricament més forts com el Fent Camí, de 
Mislata (de Divisió d’Honor) amb 93; Córrer el Garbí, de Gandia 
(1a Divisió Nacional) amb 92 punts; o el propi València Esports, 
que ha sumat 88 punts. 
Els torrentins van guanyar 3 de les 13 proves que integren el 
calendari de Pista Coberta amb Dani Cerdán en el 200 mll, Pa-
blo López en alçada i el relleu de 4 x 400.  
I van ser segons en 60 mll amb Jordi Mortes, en 400 mll amb 
Santi Tello i en perxa amb Nacho Espí.
I tercers en triple amb Abraham Miyares.
D’altra banda l’equip femení va fer tercer lloc, amb 67 punts, 
per darrere del València, amb 78 punts i CA Silla (80 punts) 
que va ser primer. S’han de destacar els primers llocs d’Elisa 
Pérez en Triple i Celia Escuín en Llargada.

13-14 | GENER | 2018

NIKLAS MORALES, CAMPIÓ PROVINCIAL CADET EN PROVES COMBINADES 
PC

Excel·lent actuació de Niklas Morales (en el centre de la imat-
ge), que es va proclamar campió provincial de combinades en 
Cadets, a Burjassot, els dies 13 i 14 de gener, en fer el 1r lloc en 
60 mll, salt d’alçada i 60 mt i entre els 4 primers en la resta de 
proves disputades aconseguint un total de 3708 punts i millo-
rant en quasi totes les seues marques. 
També Julio A. Jiménez Alabau (a l’esquerra de la foto) va fer 
una bona actuació millorant la seua marca en 60 mll i desta-
cant el seu salt d’alçada (1.50 m). Així mateix van participar 
Adrián Gómez (en primer pla en la foto) i Iván González (pri-
mer per la dreta).

PLATA EN L’AUTONÒMIC SUB-16
En el Campionat Autonòmic Sub-16 de PC, celebrat el 3 de 
març, Niklas Morales va treure la plata en 60 mt amb 8”49 i es 
col·locava tercer en el rànquing nacional. 

SUBCAMPIÓ EN L’AUTONÒMIC SUB-16 ALL
Niklas va aconseguir la plata en el Campionat Autonòmic Sub-
16 en 100 mt baixant en 2 centèssimes el rècord del Club que 
ell mateix tenia i col·lococant-se 3r en el rànking nacional, i en 
els 300 mt va quedar en 5ena posició  amb 42”08 i rècord del 
Club.

SUBCAMPIÓ D’ESPANYA SUB-16 ALL
A Castelló, el cap de setmana del 30 de juny i 1 de juliol, Nik-
las Morales, en el Campionat d’Espanya va tindre una actuació 
més que notable. En les eliminatòries de 60 mt va ser primer 
de la seua sèrie amb una marca de  14.11 i en la final va aconse-
guir el subcampionat d’Espanya de 100 mt amb 13”73. 
Este excel·lent resultat va obtindre també Claudia Rubio, del 
CAT Torrent, en salt de llargada amb una millor marca perso-
nal de  5.65 m, a 7 cm de l’or.

3 | MARÇ | 2018

9 | JUNY | 2018

1 | JULIOL | 2018
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PRIMERS CLASSIFICATS DE LA 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 Perenxi-
sa, amb diferents modalitats: 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 me-
tres pels vessants i senderes de la serra Perenxisa. 
Els participants es van dividir en diferents categories en fun-
ció de les edats, en la Trail hi havia les categories: absoluta, 
veterana, màster, majors de 60 anys i local i la carrera de Pro-
moció amb l’absoluta, veterana, màster, local i cadet. 
En la distància llarga els guanyadors de la prova van ser Iván 
Saiz García (homes) i Eulalia Margarita Paucar Quezada (do-
nes).
En la prova de 12 quilòmetres els primers a creuar la meta van 
ser Francisco Santamaría Berberán i Beatriz de la Fuente Mi-
guel, en categoria absoluta masculina i femenina respectiva-
ment.
I quant a la categoria de locals: 
Prova de 21 km, Pablo Navarro Ros, Manuel Baus Ruiz i Fer-
ran de Salazar Martínez, i Luz Cabanes Castelló i Mónica Ortiz 
Saiz.
Prova de 12 km, Pablo Serrano Blasco, Pau Abenza Barberá i 
Juanmi Lujambio Puy, i Mar Palomares Caravaca, Ana Chille-
rón Estivalis i Yolanda Toral Nobleja. 

19 | GENER | 2018

ÁNGEL FERNÁNDEZ, CAMPIÓ COM A ENTRENADOR DE L’AZTKS EN LA 
COPA REIS BÀSQUET DE MÈXIC
El torrentí Ángel Fenández va aconseguir el primer lloc del 
Campionat de la Copa Reinas del Bàsquet Femení Professional 
de Mèxic amb l’equip AZTKS, del qual és l’entrenador.
El torneig, celebrat en el Deportiu Soraya Jiménez del munici-
pi de Los Reyes, va comptar amb la participació dels equips de 
Reinas la Paz com a club amfitrió (que va quedar subcampió), 
Aztks, Quetzales Sajoma i Gamos MX.
L’entrenador torrentí torna a un país on ja sap el que és ob-
tindre èxits després d’aconseguir la medalla d’or en el Centro-
basket Femení de 2015.

Ángel Fernández dirigix l’equip d’Azteks, on va estar realit-
zant uns clínics al novembre i coneixent el projecte, en la ciu-
tat de Tlanephanla en l’estat de Mèxic.
Fernández, que va treballar durant vint anys amb València 
Basket signa per una temporada amb aquest equip de la LM-
BPF de Mèxic després de rebutjar diverses ofertes d’equips es-
panyols.
 La seua última experiència va ser dirigint la selecció femenina 
de Guatemala.
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NACHO ESPÍ, CAMPIÓ PROVINCIAL SUB-18/SUB-20 EN SALT DE PERXA
Nacho Espí Hernández, del CA Torrent, nascut a Picassent 
en 1997, el 19 de gener es va proclamar campió del Provincial 
Sub-18/Sub-20 en Salt de Perxa, amb una marca de 4.30, con-
firmant el seu bon estat de forma del 13 de gener, en què va 
aconseguir el bronze del Campionat Autonòmic de Clubs, amb 
una marca de 4.40.

CAMPIÓ AUTONÒMIC D’ATLETISME UNIVERSITARI 
A L’AIRE LLIURE
En el Campionat Autonòmic d’Atletisme Universitari d’Aire 
Lliure, celebrat a les pistes de la Universitat Jaume I, a Castelló, 
els dies 23 i 24 de març, Nacho Espí es van proclamar campió 
en Salt de Perxa (3.90). 

19 | GENER | 2018

JORGE MORTES, CAMPIÓ PROVINCIAL SUB-18/SUB-20 EN 200 M

Jorge Mortes Alcaraz, nascut a Xiva en 1995, del CA Torrent, 
el 19 de gener es va proclamar campió del Provincial Sub-18/
Sub-20 en 200 mll, amb una marca de 22.40, que va quedar-se 
en 22.46 en el Campionat Provincial Individual Sub-23 i Mas-
ter de València, celebrat el 28 de gener, en què va quedar ter-
cer de la classificació.

CAMPIÓ AUTONÒMIC SUB-23 EN 60 M
En 60 mll va fer el primer lloc de l’Autonòmic Sub-23 amb 6.94, 
el 3 de febrer, que va mantindre (6.99) el 10 de febrer en l’Auto-
nòmic Individual Absolut, amb el primer lloc.
En les següents competicions, del 24 de febrer, Autonòmic In-
dividual Sub-20, va mantindre les primeres posicions en 60 
mll, amb un temps semblant a les del 3 i 24 de febrer.

CAMPIÓ AUTONÒMIC D’ATLETISME UNIVERSITARI 
A L’AIRE LLIURE

En el Campionat Autonòmic d’Atletisme Universitari d’Aire 
Lliure, celebrat a les pistes de la Universitat Jaume I, a Castelló, 
els dies 23 i 24 de març, Jorge Mortes es van proclamar campió 
en 100 mll (11.73). 

3 | FEBRER | 2018

    23-24 | MARÇ | 2018

    23-24 | MARÇ | 2018

20 | GENER | 2018

EL CLUB TENNIS TORRENT VETERANS + 45, CAMPIÓ AUTONÒMIC
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JORGE NAVARRO, SUBCAMPIÓ AUTONÒMIC JÚNIOR DE JUDO

El judoka cadet del Club Herca Jorge Navarro Sánchez va 
competir en l’Autonòmic Júnior a València el 20 de gener i va 
obtindre el subcampionat, iniciant així una temporada prome-
tedora.
La seua següent cita important va ser l’Interprovincial de Va-
lència, al qual concorria després d’una brillant classificació.

SUBCAMPIÓ AUTONÒMIC CADET
El 26 de maig, a València, es va celebrar el Campionat Autonò-
mic de Judo al qual el Club Herca va presentar esportistes en 
les categories Aleví, Infantil i Cadet, que competiren al costat 
de part dels 47 equips federats.
El cadet Jorge Navarro va guanyar dos combats per ippon en-
cara que en la final, malgrat fer un bon combat, el va perdre i 
es va quedar com a subcampió autonòmic.
Nivell alt dels torrentins i torrentines tenint en compte que hi 
ha 47 equips federats que concorrien a les diferents competi-
cions.

  26 | MAIG | 2018

21 | GENER | 2018

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

Daniel Peña Fernández va guanyar la plata del XXXVI Campi-
onat d’Espanya de Billar a Tres Bandes Sub-21, que es va cele-
brar a Los Inarejos (Múrcia) del 15 al 21 de gener.
Es dona la circumstància que en l’edició de 2017, va aconseguir 
el bronze de la mateixa competició.
Per davant d’ell va quedar Mario Mercader, de la Federació 
Murciana, la mateixa amb què competeix el nostre paisà, que 
porta vàries temporades en el Centre d’Alt Rendiment de Múr-
cia.
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 aconserguir-ho a la seua família, al seu entrena-
dor José Carrasco i al patrocinador P&P Rehabilitació.

BRONZE EN EL CAMPIONAT D’ESPANYA SUB-25
Daniel Peña va obtindre la medalla de bronze en el Campionat 
d’Espanya Sub-25 de Billar a tres Bandes, celebrat a l’Ateneu 
Mercantil de València, amb un empat per al tercer lloc entre 
ell i Jesús Rico.

Este campionat va servir de tret d’eixida per al que serà l’esde-
veniment mundial durant el 2019, ja que en les instal·lacions 
ateneistes es disputarà el pròxim Mundial de Billar, del 30 de 
setembre al 5 d’octubre de 2019, on es donaran cita els 24 mi-
llors jugadors del món de billar i els millors jugadors en cate-
goria Sub-22.

L’equip de Veterans +45 del Club de Tennis Torrent es va impo-
sar en la final del Campionat Autonòmic 2A Divisió al Club de 
Tennis Las Vegas per 5-2, a les instalaciones del CT Las Vegas 
(L’Eliana), dissabte 20 de gener.
La final es va decidir en 7 enfrontaments, 5 d’ells individuals, 

i 2 dobles, amb els jugadors torrentins: Emilo García, José Fer-
randis, Pascual Ferrandis, Vicent Climent, Héctor Roldán, J. 
Barata, C. Climent i T. Blasco.
Prèviament s’havia imposat al Club Amigos del Tenis, d’Elda, 
per 4-3.

18 | NOVEMBRE | 2018
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OR D’ANDREA ROMÁN I JUDITH LÓPEZ EN EL PROVINCIAL SUB-23 
D’ATLETISME PC

El Pavelló Luis Puig va acollir el Campionat Provincial Indivi-
dual Sub-23 d’Atletisme, amb dos ors per al CA Torrent: An-
drea Román en triple salt i Judith López en 200 mll.
També s’han de destacar els resultats d’altres altletes. Plata en 
els 200 mll per a Hugo Algarra, amb 23”22;  Javier Rosa s’es-

trena esta temporada en 200 mll amb un bronze i un temps 
de 23”78; i en el control de 200 mll Mario Ibáñez baixa el seu 
temps anterior fins a 23”37 i aconsegueix la marca mínima 
para participar en el Campionat d’Espanya Juvenil.

28 | GENER | 2018

HUGO ÁLVAREZ, CAMPIÓ DE JUDO CATEGORIA PREBENJAMÍ EN LA LLIGA 
DE CLUBS A TORREVELLA
Diumenge 28 de gener es va celebrar en el Palau d’Esports de 
Torrevella la 3a Jornada de la Lliga de Clubs de la Federació 
Valenciana Ciutat de Torrevella, organitzada pel Judo Club 
Nozomi, amb grans assistència de públic i la participació d’uns 
450 judokes procedents de les províncies de Castelló, València, 
Alacant, Múrcia, Albacete i Toledo en les categories Infantil, 
Aleví, Benjamí i Prebenjamí.
El torrentí del club Herca Hugo Álvarez López va aconseguir 
el campionat en la categoria Prebenjamí.
En les successives rondes de la lliga 2017-2018 va completar 
un ple de medalles d’or: Alzira (24 de febrer), Castelló (24 de 
març), Vila-real (28 d’abril) i Benicalap (20 de maig), el que sig-
nifica una trajectòria exitosa de la temporada que fa pensar en 
el gran futur d’este esportista torrentí.
En esta mateixa categoria de Prebenjamins s’han d’esmentar 
els bons resultats d’altres integrants del Club Herca: Kevin Ál-
varez López (or a Castelló i plata a Torrevella i Benicalap), Izan 
Navas Martínez (plata a Ontinyent), Bosco Hurtado Blanquer 
(or a Castelló), Pau Martínez Sepúlveda (plata a Alzira i Caste-
lló) i Adrián Martínez Sepúlveda (bronze a Alzira i Castelló) 
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3-4 | FEBRER | 2018

RAÚL MAREK OBTÉ QUATRE MEDALLES EN L’AUTONÒMIC DE NATACIÓ 
D’HIVERN

Els dies 3 i 4 de febrer es va celebrar el Campionat Autonòmic 
de Natació d’Hivern, a Castelló, en què el torrentí Raúl Marek 
Szpunar Rosa, del CESN Silla, va pujar 4 vegades al pòdium, en 
la categoria Júnior.
Va treure plata en 50 metres lliures (7é finalista en la categoria 
Absoluta), plata en 200 metres papallona (8é finalista en Ab-
soluta), bronze en 100 metres papallona (7é finalista en Abso-
luta), bronze amb l’equip de relleus 4 × 200 metres lliures, i va 
obtindre també un cinqué lloc en 50 metres papallona compe-
tint en la categoria Absoluta, una superior a la seua.

DEU MEDALLES EN EL CAMPIONAT D’ESPANYA
Raúl Marek va pujar al podi 10 vegades en el XXXII Campionat 
d’Espanya de Salvament i Socorrisme, desenvolupat a Torre-
vella els dies 23, 24 i 25 de febrer.
Va obtindre dos ors, una plata i dos bronzes, en individual; i 
tres ors en relleus de la seua categoria Júnior i rècord d’Espa-
nya, més una plata i un or en relleus de categoría Absoluta.

TRES ORS, DOS PLATES I UN BRONZE EN LA COPA D’EURO-
PA I OPEN INTERNACIONAL 
El nostre més important esportista de Salvament i Socorrisme 
va participar en Madrid, en la Piscina M-86, en la Copa d’Euro-
pa i Open Internacional, i va obtindre un total de seis medallas 
en la seua categoria Júnior: tres ors, dos plates i un bronze, a 
més de disputar nombroses finals de la categoria Absoluta.
Es tractava d’un nou trofeu continental, que va reunir 311 so-
corristes de cinc països: 279 espanyols, 18 alemanys, 10 marro-
quins, 3 italians i 1 belga. 

SUBCAMPIÓ EN SOCORRISME 100 M A L’EUROPEU JÚNI-
OR D’IRLANDA
En el Campionat Júnior d’Europa de Salvament i Socorrisme, 
disputat del 8 al 16 de setembre a Limerick i Kilkee (Irlanda), 
Raúl Marek es va proclamar subcampió en els 100 metres so-
corrista a més de treure un bronze individual, una plata i dos 
bronzes en relleus amb la selecció espanyola, de la qual forma-
va part conjuntament amb altres 5 dones i 5 homes, d’entre els 
quals hi havia 3 del Club de Silla (Iván Amillo i Albert Mateu a 
més del torrentí).

MÉS ÈXITS AL MUNDIAL JÚNIOR D’AUSTRÀLIA
Raúl va estar a l’altura a què ens té acostumats al Campionat 
Mundial Júnior, celebrat a Adelaida (Austràlia), del 21 al 25 de 
novembre.
Va ser campió del món en 4 x 500 m del combinat Júnior mas-
culí, amb l’equip integrat per: Iván Amillo Escobedo, Ángel 
Fraga Regueiro, Albert Mateu Planells a més de Raúl.
I va treure tres medalles de bronze: 4 x 25 metres remolc de 
maniquí (Iván Amillo, Ángel Fraga, Raúl Marek Szpunar i Al-
bert Mateu);  relleu 4 x 50 metres socorrista mixt (Iván Amillo, 
María Eugenia Acebo, Miriam de Dios i Raúl Marek Szpunar); 
i en 50 metres remolc de maniquí masculí individual.

23-25 | FEBRER | 2018

    5-6 | MAIG | 2018

8-16 | SETEMBRE | 2018

21-25 | NOVEMBRE | 2018

4 | FEBRER | 2018

MIGUEL COSÍN, MEDALLA D’OR EN L’AUTONÒMIC DE VETERANS PC
Miguel Cosín, del CAT Torrent, va aconseguir la medalla d’or 
en el Campionat Autonòmic Veterans Categoria + 40 PC, que 
es va disputar el 4 de febrer a València, en 60 mll, amb un 
temps de 7”51.
L’any anterior fou subcampió d’Espanya de +40 amb 40 anys 
acabats de complir, i en el 2015 tercer en el Campionat d’Euro-

pa en la prova de relleus 4 x 200.
Des de 2012 competix en categoria Màster on ha acumulat 
participacions internacionals i en totes elles ha arribat fins les 
semifinals d’europeus i mundials (6é lloc en el Mundial de 2012 
a Finlàndia).
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QUART EN EL CAMPIONAT D’ESPANYA MÀSTER PC
Miguel va treure el quart lloc en el Campionat d’Espanya Màs-
ter, celebrat a Madrid, el cap de setmana del 2 al 4 de març, en 
el qual estava acompanyat per José Antonio Carrión, també 
del CAT, qui encara que va millorar el seu registre no va entrar 
en la final.
Cosín, en semifinals quedà 1r de la seua sèrie amb un temps de 
7”42, que no va poder mantindre en la final i es va veure fora 
del podi. 

DESÉ EN EL CAMPIONAT D’EUROPA
Cosín, que va patir molèsties en la competició europea de Ma-
drid, va passar 2n de la seua eliminatòria, però finalment va 
aconseguir el 10é lloc de la general (7”41) en 60 mll, i manté el 
nivell habitual dels últims 6 anys de categoria Màster.
En este campionat va estar acompanyat del company del CAT 
Torrent, Jose Antonio Carrión, que va fer el lloc 18é en 60 mll 
(7”69).

    19-24 | MARÇ | 2018

    2-4 | MARÇ | 2018

10-11 | FEBRER | 2018

ANABEL MEDINA DEBUTA COM A CAPITANA DE LA SELECCIÓ 
ESPANYOLA DE TENNIS
En el cap de setmana del 10 i 11 de febrer, Anabel Medina va 
debutar com a capitana de la Selecció Epanyola de Tennis Fe-
mení, que es disputava els quarts de final de la Copa Federació, 
dins del Grup Mundial II (Eslovàquia, Rússia, Austràlia, Ucra-
ïna, Romania, Canadà, Itàlia i Espanya), a la localitat de Chieti 
(Itàlia).
L’espanyola Lara Arruabarrena va caure davant la italiana De-
borah Chiesa, que va aconseguir el 3-1 per a Itàlia, després de 
la derrota prèvia de Carla Suárez i l’empat a 1 de la primera jor-
nada de la competició (Suárez-Paolini i Arruabarrena-Errani), 
per la qual cosa el seleccionat espanyol es jugaria la permanèn-
cia en el Grup Mundial II el 21 i 22 abril.

LA SELECCIÓ ESPANYOLA DE TENNIS FEMENÍ GUANYA 
DAVANT PARAGUAI  LA PERMANÈNCIA EN EL GRUP 
MUNDIAL II
A Cartagena, el 22 d’abril, la Selecció Espanyola de Tennis va 
aconseguir, gràcies a la seua victòria davant de Paraguai per 
3-1, la permanència en el Grup Mundial II de la Copa Federa-
ció, després d’haver punxat en els quarts de final contra Itàlia.
L’equip va estar integrat per Carla Suárez, Garbiñe Muguruza, 
Georgina García i M. José Martínez, amb Anabel Medina de 
capìtana.
La victòria de Garbiñe Muguruza sobre Verónica Cepede (7-6 

i  6-0) diumenge 22 d’abril va tancar l’eliminatòria a favor de 
l’equip d’Anabel Medina després que dissabte la mateixa Gar-
biñe Muguruza i Carla Suàrez aconseguiren derrotar les con-
tricants.
Amb estos resultats (i després del sorteig de novembre) la se-
lecció espanyola femenina s’enfrontarà a Japó com a visitant 
en la primera ronda del Grup Mundial II de la Fed Cup 2019, el 
9 i 10 de febrer en Àsia, i la selecció guanyadora es classificarà 
per a disputar el play-off d’ascens al Grup Mundial I.

22 | ABRIL | 2018
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DANI CERDÁN, OR EN 60 M AL CAMPIONAT AUTONÒMIC INDIVIDUAL 
ABSOLUT PC
El torrentí Dani Cerdán va aconseguir el 10 de febrer, a Va-
lència, la medalla d’or de 60 m en el Campionat Autonòmic 
Individual Absolut de Pista Coberta d’Atletisme, després d’una 
lluita fraternal amb Jorge Mortes, també del club torrentí, que 
va treure la plata.
Els dos grans protagonistes de la competició, Dani Cerdán i 
Jorge Mortes, no van fer un paper destacat en el Campionat 
d’Espanya Absolut Individual PC, que se celebraria una setma-
na després.

BRONZE EN EL CAMPIONAT D’ESPANYA UNIVERSITARI
El cap de setmana del 21 i 22 d’abril, a Andújar, es va celebrar el 
LXXIX Campionat d’Espanya Universitari d’Atletisme, en què 
Dani Cerdán va fer medalla de bronze en la prova de 200 mll, 
com a representant de la Universitat Politècnica de València.
Per davant d’ell quedaren Lucas Bua de Miguel (Universitat 
de Castella-la Manxa) i Aleix Porras Cantons (Universitat de 
Lleida).

PLATA EN L’ENCONTRE INTERNACIONAL RELLEUS ESPA-
NYA-PORTUGAL I PLATA EN 200 MT
Va ser convocat amb la Selecció Espanyola per a participar di-
vendres 8 de juny, en el Trofeu Internacional Ciutat de Sala-
manca de Relleus, on l’equip va ser segon classificat, amb un 
temps de 40”14.
En esta mateixa competició en individuals, el 9 de juny, va 
aconseguir la plata en 200 mll (21”46) i nové lloc en 100 mll 
(10”85).
I en l’últim cap de setmana de juny va estar present als Jocs del 
Mediterrani, a Tarragona, on va fer el 4t lloc de relleus 4 x 100, 
amb una marca de 39”52.

FINALISTA EN EL CAMPIONAT D’ESPANYA ABSOLUT
A Getafe es va celebrar el Campionat d’Espanya Absolut d’Aire 
Lliure, amb la concurrència dels torrentins Dani Cerdán  (200 
m)  i Pablo López (salt d’alçada). Dani, que no va tindre molta 
sort en les proves, va quedar 8é de la classificació general.

    22 | ABRIL | 2018

    8 | JUNY | 2018

    22 | JULIOL | 2018

10 | FEBRER | 2018

PATRICIA SÁNCHEZ, CAMPIONA DE LA II FASE DEL TROFEU MEDITERRANI 
DE BUNYOL INFANTIL

L’atleta del CGR Àngels Patricia Sánchez es va proclamar cam-
piona de la modalitat d’Infantil individual amb cèrcol en la II 
Fase del Trofeu Mediterrani Bunyol de Gimnàstica Rítmica.
Va tindre com a competidora a la seua companya d’equip Mi-
rea Lázaro, en la mateixa modalitat d’Infantil individual amb 
cèrcol, que va aconseguir la medalla de plata.

PLATA EN LA III FASE DEL MEDITERANI SUECA
La gimnasta va competir el 24 de febrer a Sueca en la III Fase 
del Trofeu Mediterrani i va treure medalla de plata en la seua 
categoria d’Infantil amb cèrcol.

24 | FEBRER | 2018
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OR EN EL TROFEU MEDITERRANI GUADASSUAR
Seguint els èxits de la temporada, Patricia va treure un altre 
or en la IV Fase del Trofeu del Mediterrani a Guadassuar, el 7 
d’abril, en la categoria Infantil (amb cèrcol).
I va compartir el triomf amb la seua companya d’equip i cate-
goria, Berna Samet, que també tragué or però en la modalitat 
de pilota. 

SUBCAMPIONA DE LA FINAL D’INTERCLUBS
A Guadassuar, el 2 de juny, en la competició final d’Interclubs, 
Patricia Sánchez va aconseguir el subcampionat, èxit esportiu 
important donat l’alt nivell de les participants.
La jove gimnasta torrentina completava així una temporada 
de creixement i consolidació en la seua trajectòria.

7 | ABRIL | 2018 2 | JUNY | 2018

10 | FEBRER | 2018

ITZIAR GALA, CAMPIONA DE LA II FASE DEL TROFEU MEDITERRANI DE 
BUNYOL ALEVÍ
L’atleta del CGR Àngels Itziar Gala es va proclamar campiona 
de la modalitatd d’Aleví individual amb pilota en  la II Fase del 
Trofeu Mediterrani Bunyol de Gimnàstica Rítmica.
Competia en la preparació del nivell de Federació Bàsic.

PLATA EN LA III FASE DEL MEDITERRANI SUECA
Itziar participà en la III Fase del Trofeu del Mediterani a Sueca, 
dissabte 24 de febrer, i va aconseguir la segona posició en la 
categoria Aleví (amb pilota).

FINALISTA AUTONÒMICA DEL TROFEU  FEDERACIÓ 
BÀSIC
En la fase autonòmica del Trofeu Federació Bàsic, amb el seu 
exercici de pilota, Itziar va classificar-se en la sisena posició en 
Sagunt.

MEDALLA DE BRONZE EN EL III TORNEIG 
INTERNACIONAL DUGYM A DUBAI

La gimnasta torrentina de categoria Alevina Itziar Gala Ramos 
va representar a Espanya en el III Torneig Internacional del 
Club Dugym, que es va celebrar a Dubai (Emirats Àrabs) del 6 
al 8 de desembre, i va aconseguir la medalla de bronze amb la 
seua actuació en dos exercicis de pilota i cèrcol.
En la competició hi havia 450 gimnastes de 18 països diferents, 
entre ells Rússia, Ucraïna, Kazhajistan, Polònia o Índia.

    24 | FEBRER | 2018
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CANDELA GARCÍA, CAMPIONA DE LA II FASE DEL TROFEU MEDITERRANI 
DE BUNYOL CADET

L’atleta del CGR Àngels Candela García es va proclamar campi-
ona de la modalitat de Cadet individual amb cèrcol en la II Fase 
del Trofeu Mediterrani Bunyol de Gimnàstica Rítmica.
Competia en la preparació del nivell de Federació Bàsic.

OR EN LA VIII FASE DEL TROFEU MEDITERRANI 
En la mateixa competició va compartir èxit amb la companya 
d’equip, Carmen Bort, que també va treure l’or.

OR EN LA IX FASE DEL TROFEU MEDITERRANI
Candela va repetir trofeu a Xàtiva, en la IX Fase del Trofeu del 
Mediterrani, amb la medalla d’or.

SUBCAMPIONA PROVINCIAL FEDERACIÓ BÀSIC
En el Provincial del trofeu Federació Bàsic, celebrat a Sagunt 
el 12 de maig, Candela va proclarmar-se subcampiona en la 
modalitat de cèrcol.

27 | MAIG | 2018

2 | JUNY | 2018

12 | MAIG | 2018
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EL TRINQUET DE TORRENT F, CAMPIÓ AUTONÒMIC D’ESCALA I CORDA 

L’equip Trinquet de Torrent F, amb Pepe García, Enric Canet, 
Jorge Comes i Samuel Gaudiza, es va proclamar campió de la 
categoria Quarta A del Campionat Autonòmic d’Escala i Corda 
Premi AON, en guanyar en la final a l’Amics Pilota Xilxes B 
per 60-45, partida celebrada al trinquet d’Onda diumenge 11 
de febrer.
Torrent participava en esta competició amb set diferents for-
macions i havien arribat a quarts de final els equips A, C, D i 
E, en diferents categories, i solament este últim va aconseguir 
arribar a la final.
Els altres partits finals van ser els següents: Veterans: Juanjo 
Trad. Valldigna - El Dauet Ribera C. Primera: Alianza Galad-

trans Foios A - Alfara de la Baronia. Quarta B: Pepsi Max Onda 
C - Caixa Popular Pobla Vall D. Quarta A: Trinquet Torrent F 
- Amics Pilota Xilxes B. Segona: Industa Moncada A - Paddock 
Riba-roja B. I Tercera: Caixa Popular Pobla Vall. A - CPV Lliria 
B.
Les partides, amb setanta equips participants, es van  desenvo-
lupar des de novembre, i s’ha de destacar la presència dels huit 
equips de Riba-roja i els set de Torrent.
En l’edició anterior de 2016-2017  també va ser campió de la 
seua categoria (Tercera) el Trinquet de Torrent C, que es va 
imposar en la final al Torrent B.

18 | FEBRER | 2018

CLAUDIA PLANELLS, CAMPIONA AUTONÒMICA DE FIGURES DE NATACIÓ

La ciutat de Sagunt va ser la seu del I Campionat Autonòmic 
de Natació Artística, al qual concorregueren els clubs Aquatic 
Gandía, Azahar Sincro, Atlantis Burjassot, Alquimia de Tor-
rent, Halia Vila-Real, Piscina La Nucia, Phoenix i Waterpolo 
Morvedre.
En la categoria Pre-Alevines (nascudes en 2008-2009) la tor-
rentina Claudia Planells Priego (en la foto, primera per l’es-
querra) es va alçar amb el primer lloc, amb un total de 52,2394 
punts. La xiqueta més menuda del club es posicionava així en 
un merescut 15é lloc en la classificació general Aleví (nascudes 
entre 2006 i 2009). 
Les altres atletes del club participants amb el lloc aconseguit 
van ser:  Marta Gil Calvo (10ena), Inés Carles Quesada (17ena), 
Lidia Navarro Muñoz (18ena) i Blanca Gimeno Marcilla 
(42ena). 

OR, PLATA i BRONZE  EN L’OPEN D’ESTIU D’ARAGÓ CATE-
GORIA ALEVINES
En l’Open d’Estiu d’Aragó, la represenant del Club Alquimia 
de Torrent Claudia Planells va treure el primer lloc en la ses-
sió matinal, que la va portar a l’excel·lent paper realitzat a la 
classificació general, la medalla d’or d’entre 51 nadadores, en la 
modalitat de Figures, i també un important segon lloc (medalla 
de plata) en la Individual i  medalla de bronze en el Combo 
Aleví.
Lidia Navarro i Rosa Giner, companyes de l’equip, van treure 
plata i bronze respectivament, demostrant el bon nivell de les 
torrentines.

9 | JUNY | 2018
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OR EN LA CATEGORIA NASCUDES EN 2008 DEL CAMPIO-
NAT AUTONÒMIC
El cap de setmana del 16 i 17 de juny, a Castelló, es va disputar 
el Campionat  de Natació Autonòmic d’Estiu de la Comunitat 
Valenciana, en el qual Claudia Planells va aconseguir el primer 
lloc de la categoria de nascudes en 2008. 
També s’ha de destacar la medalla de bronze del Combo Júnior 
i el 4t lloc del Combo Aleví.

PLATA EN EL CAMPIONAT D’ESPANYA ALEVÍ PROMOCIÓ

I en el III Campionat d’Espanya  d’Estiu Aleví Promoció, cele-
brat a Guadalajara els dies 6, 7 i 8 de juliol, Claudia va tornar a 
demostrar la seua trajectòria imparable en treure la medalla de 
plata en la categoria de Figures. 
Altres nadadores destacades de Torrent van ser: Rosa Giner, 
Inés Carles, Blanca Gimeno i Marta Gil.

PLATA EN LA I LLIGA DE FIGURES CV
Amb la participació de 10 clubs es va celebrar a Torrent la I Lli-
ga de Figures de Natació de la Comunitat Valenciana, en què 
Claudia va aconseguir la medalla de plata en la categoria Aleví.
També és de destacar el segon lloc d’Ainara Mora (Club Alqui-
mia) en la categoria Infantil.

16-17 | JUNY | 2018

6-7-8 | JULIOL | 2018

18 | NOVEMBRE | 2018
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VANESSA MAROTO I JOAN ALBELDA, MEDALLA DE BRONZE EN EL 
CAMPIONAT D’ESPANYA DE BALL ESPORTIU ESTÀNDARD
La parella de ball que formen Joan Albelda i la torrentina Va-
nessa Maroto, del club Pas a Pas CBE, van treure el tercer lloc 
del Campionat d’Espanya de Ball Esportiu Estàndard, celebrat 
a Marina d’Or (Oropesa) dissabte, 24 de febrer, per darrere de 
les parelles Andrey Prikhodko-Nora Corpas Díaz (Royal Dance 
CBD) i Rustem Sagadi-Marta Navarro Pérez (DanceGold CBE).
Les millors parelles espanyoles de ball esportiu, en l’especia-
litat estàndard, es van enfrontar en una espectacular com-
petició, amb 372 atletes (186 parelles), que s’agrupaven en 11 
modalitats en total (edats juvenil, youth, adult i sènior) i que 
ballaren els ritmes oficials: vals lent, tango, vals vienés, slow 
fox i quickstep. 

SUBCAMPIONA DE BALL YOUTH LLATÍ
Al Campionat d’Espanya de Balls Llatins 2018, la parella Va-
nessa/Joan va repetir l’èxit de febrer però en la modalitat de 
Youth Llatí, quedaren, d’entre 33 parelles participants, en el 
segon lloc, per darrere d’Andrey  Prikhodoko-Nora Corpas 
(Royal Dance CBD) i davant de Rustem Sagardi-Marta Navar-
ro (DanceGold CBE).
L’equip d’entrene de la parella el formen: Karina Rubio, Álex 
Cazorla Lavado, Sara Salvador Martínez i  Jesús Blázquez. I el 
look de la parella en esta competició va ser obra d’Oxana Ele-
gance (Fernando Gil i Néstor Richart Monroig).

EN EL MUNDIAL DE BALL ESPORTIU YOUTH  ESTÀNDARD 
A HONGRIA 
Esta maeixa parella va ser seleccionada per la Federació Es-
panyola de Ball Esportiu, en companyia d’Andrey Prikhodko 
i Nora Corpas, per a representar-la en el Campionat del Món 
Youth de Balls Estàndard 2018, que es disputava els dies 22 i 
23 de setembre a la ciutat de Kistelek (Hongria). 
De 66 parelles participants les espanyoles van fer els llocs 34 
i 54.

EN EL MUNDIAL DE BALL YOUTH LLATÍ A RIGA
Vanessa i Joan van estar seleccionats també per la Federació 
Espanyola per competir en el Campionat del Món Youth Llatí 
2018, que es va celebrar a Riga (Letònia) el 15 de desembre, i on 
van abastar la posició 45.
La torrentina Vanessa Maroto va ser nomenada Millor Espor-
tista de l’Any a Torrent en el 2016. A més, entre els seus molts 
títols destaca el de campiona d’Espanya de Balls Stàndard, Deu 
Balls i Balls Llatins, ha sigut membre de la Selecció Espanyola 
i va participar en el Campionat del Món Júnior II de Deu Balls 
que va tindre lloc a Bulgària.

    23 | JUNY | 2018
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PABLO LÓPEZ, SEGONA MARCA HISTÒRICA DE SALT D’ALÇADA ATLETES 
DE 17 ANYS

L’equip d’Espanya Sub-20 d’Atletisme va aconseguir un sonat 
i històric triomf en la trobada internacional de nou nacions de 
Minsk (Bielorússia), els dies 24 i 25 de febrer, i d’entre els atle-
tes participants el torrentí Pablo López va brillar d’una forma 
extraodinària perquè va véncer en salt d’alçada amb 2.16 m.
El més insòlit va ser que el saltador del CAT venia amb una 
marca personal de 2.06 que la va superar fins a cinc ocasions 
2.08, 2.10, 2.12. 2.14 i 2.16 per a un total de 18 salts. Era la quar-
ta millor marca europea de l’any i mínima per al Mundial Jú-
nior de Tampere a Finlàndia del mes de juliol. 
Aquesta marca és tan bona que amb ella es col·locava aques-
ta temporada 7é del rànquing mundial (3r dels nascuts l’any 
2000) i 4t de l’europeu (2n dels de l’any 2000), a més de ser la 
segona millor marca de la història espanyola d’un atleta de 17 
anys darrere de Jordi Rofes amb 2’18 m i davant de Miguel Á. 
Sancho amb 2.15 m.

SUBCAMPIÓ D’ESPANYA SUB-20
Havia de ser el campionat de la consagració de Pablo López 
com a número u indiscutible en el salt d’alçada Sub-20, però 
quedà en segon lloc, després de patir un lleu accident domèstic 
la vespra de la competició, que el va impedir apropar-se a la 
marca aconseguida a Minsk.

CAMPIÓ EN EL GRAN PREMI CIUTAT DE MÚRCIA
Pablo va ser or en salt d’alçada, amb 2.08 metres, en el Gran 
Premi d’Atletisme Ciutat de Múrcia, celebrat en la regió veïna 
dimecres 6 de juny. López seguia en un gran estat de forma: 
saltà 2.16 metres a Minsk (Bielorússia) i continuava la seua 
preparació per al Mundial a celebrar en Tampere (Finlàndia) 
el mes de juliol.

CAMPIÓ D’ESPANYA JÚNIOR EN SALT D’ALÇADA I 
SELECCIONAT PER EL MUNDIAL SUB-20 DE TAMPERE
Pablo López va aconseguir una marca de 2.12 m en salt d’alça-
da al Campionat d’Espanya d’Atletisme Júnior, a Múrcia, els 
dies 23 i 24 de juny, i va treure un avantatge de 6 cm al segon 
classificat, resultat que li va facilitar ser seleccionat per Ramón 
Cid, per al Campionat del Món Sub-20, a celebrar a Tampere 
(Finlandia). 

PABLO LÓPEZ, EN EL CAMPIONAT MUNDIAL 
D’ATLETISME JÚNIOR A TAMPERE
Del 7 al 15 de juliol es disputaven a Tampere (Finlàndia) les 
proves del XVII Campionat d’Atletisme del Món Sub-20, amb 
la participació del torrentí Pablo López en la categoria de salt 
d’alçada. I no havia d’anar sol perquè el seu entrenador i alma 
màter del Club Atletisme Torrent, Miguel Á. Villalba, també 
assistiria al Mundial com a tècnic de salts de la Selecció Espa-
nyola.
El nostre gran atleta no va estar a l’altura de les marques que 
havia aconseguit en la trajectòria de la temporada i el salt no 
superat dels 2.09 m el va deixar fora de la final, amb el lloc 19 
de la classificació general, d’un total de 24 atletes. Però en la 
temporada del 2018-2019 seguirà en la categoria Sub-20, i en 
el Europeu de Suècia potser el  moment de reafirmar-se en la 
seua posició en  el rànquing.   
La selecció espanyola va viatjar a Tampere amb un total de 42 
atletes (26 homes i 16 dones), 10 d’ells de la Federació Valenci-
ana d’Atletisme.     

FINALISTA EN EL CAMPIONAT D’ESPANYA ABSOLUT 
D’ AIRE LLIURE
A Getafe es va celebrar, el 22 de juliol, el Campionat d’Espanya 
Absolut d’Atletisme amb la concurrència de Pablo López, que 
va tindre una bona actuació -encara que per davall de les ex-
pectatives alçades- aconseguint el sisé lloc de la classificació. 
Va realitzar una bona competició i un salt vàlid sobre 2.13 m 
-altíssim-, que pareixia el podria portar a millorar la seua mar-
ca personal, però en el 2.17 m va tirar el llistó i es va quedar 
fora del pòdium.

6 | JUNY | 2018

3-4 | MARÇ | 2018

23-24 | JUNY | 2018

7-15 | JULIOL | 2018

22 | JULIOL | 2018
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AINHOA MARTÍNEZ (CGR ÀNGELS), CAMPIONA DE MINIBENJAMINES EN 
EL TROFEU MEDITERRANI SUECA
Ainhoa Martínez, que debutava en competició, dissabte 24 de 
febrer, a Sueca, va aconseguir el primer lloc i medalla d’or en la 

categoria de Minibenjamines, en la modalitat de mans lliures, 
en l’inici del que podria ser una bona trajectòria en la rítmica.

25 | FEBRER | 2018

JOSÉ ANTONIO APARICIO, CAMPIÓ D’ESPANYA DE MARXA EN RUTA 
20 KM M-45
En el Campionat d’Espanya de Marxa en Ruta, celebrat a Bur-
jassot el 25 de febrer, el torrentí del CAT José Antonio Aparicio 
va quedar campió en la categoria 20 KM Màster 45, amb una 
marca d’1h.41’01.
En el pòdium el van acompanyar Francisco Jesús Abellán Bar-
nes, del CA Montornès, i Alberto Cemborain Rodríguez, del 
CA Viladecans, en el segon i tercer lloc respectivament.
En la competició hi havia set categories masculines (20 km per 
a set grups d’edat, dels 35 als 65 nys) i set femenines (10 km per 
als mateixos grups d’edat que els homes).

SUBCAMPIÓ EUROPEU DEL MÀSTER
En el Campionat d’Europa Màster, celebrat a Alacant el cap de 
setmana del 18 i 19 de maig, l’atleta del CAT Torrent José An-
tonio Aparicio va obindre un doble subcampionat: en la prova 
de 10 km marxa i en la prova de 30 km marxa.
En la competició més llarga el seu temps va ser de 2 h 45’ 31”, 
a tan sols 33” de l’or del letó Normunds Ivzans, guanyador de 
la prova.  

CAMPIÓ DEL MÓN AMB LA SELECCIÓ ESPANYOLA EN 20 
KM MARXA M-45
José A. Aparicio va fer el lloc 8é en 20 km marxa i campió del 
món per seleccions nacionals, en el XXIII Campionat del Món 
d’Atletisme categoria Màster M-45, celebrat a Màlaga del 4 al 
16 de setembre.
Individualment va quedar 8é d’aqueixos 20 km marxa amb un 
temps d’1h 48’ 27, en part per la indisposició que va patir per 

la qual hagué de baixar el ritme per a no parar-se, i va haver 
d’acabar en l’ambulància, però amb una molt bona i ràpida re-
cuperació.
De les 101 nacions i prop de 8.200 esportistes que van partici-
par en el Campionat, solament 30 països marxaren de Málaga 
sense medalles. Espanya encapçala el medaller per països amb 
185: 60 d’or, 43 de plata i 80 de bronze, seguida molt a aprop 
per Alemanya amb 156.

19 | MAIG | 2018

4-16 | SETEMBRE | 2018
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ELS JUDOKES SÈNIOR SANTI MORENO I MANUEL JOSÉ RUBIO, SUBCAMPI-
ONS DE LA IV COPA INTERNACIONAL MASTERS
Els judokes del Club Herca Santi Moreno Secaduras i Manuel 
José Rubio Fernández van aconseguir el subcampionat de la 
IV Copa d’Espanya Internacional Masters de Judo, celebrada 
al Pavelló Lluís Bachs, de Girona, els dies 2 i 3 de març, amb la 
participació d’esportistes nascuts en 1988 i anteriors, que in-
tegraven els deu grups d’edat marcats, tant en homes com en 
dones.
En el mateix escenari i dates se celebrava també la 2a Copa 

Ciutat de Girona Internacional de Judo, organitzada per la Fe-
deració Catalana i el suport de la Federació Espanyola.
Els dos torrentins obtenien, a més de la plata de la competició, 
el tercer lloc de la classificació general per autonomies. 
També tots dos havien participat abans en el Campionat Màs-
ter, per a majors de 30 anys, al Poliesportiu Municipal Pepe 
Flores, a Camas (Sevilla), el 10 de febrer, i havien tret la meda-
lla de bronze en la classificació de la seua categoria.

3 | MARÇ | 2018

CLAUDIA RUBIO, OR I BRONZE EN EL CAMPIONAT AUTONÒMIC SUB-16 
D’ATLETISME PC

El 3 de març es va celebrar a València el Campionat Autonò-
mic Sub-16 d’Atletisme en Pista Coberta, en el qual l’atleta ca-
det torrentina Claudia Rubio va aconseguir la medalla d’or en 
salt de llargada (amb 5,42) i la medalla de bronze en triple salt 
(amb 11,35 m).
Evelyn Yankey Awotwi (CF València Esports) va ser segona i 
Nazareth Balada Peña (CF Playas Castellón), tercera.
Claudia Rubio mantenia així el bon nivell abastat en la tempo-
rada anterior en què va treure dos ors en l’Autonòmic Cadet 
(gener 2017)  i els subcampionats d’Espanya de Pista Coberta 
(març 2017) i d’Aire Lliure (juliol 2017).

PRIMER LLOC EN TRIPLE I SEGON EN LLARGADA EN 
L’AUTONÒMIC DE CLUBS CADETS

A Elx es va celebrar, el 12 de maig, el Campionat  Autonòmic de 
Clubs Cadets, en el qual Claudia Rubio va fer un paper destacat 
en treure el primer lloc en triple (11,63 m) i segon en llargada 
(5,20 m). Estos resultats, amb l’ajuda dels altres membres del 
club, van donar el tercer lloc per equips, tant en xics com en 
xiques, després del Platges de Castelló (1r) i el València (2n).

DOBLE OR EN L’AUTONÒMIC  SUB-16 D’AIRE LLIURE
Claudia es va poclamar, a Castelló, doble campiona autonò-
mica en el Campionat Sub-16 d’Aire Lliure, confirmant així la 
seua victòria de març en Pista Coberta. 
Va ser or llargada i també en triple amb les dues MMP i rècord 
del Club en ambdues proves. En llargada, amb un últim salt 
de 5.61m que la col·locava en 1a posició després d’anar tota la 
competició en 2n lloc i amb aquesta marca es col·loca 1a en el 
rànquing nacional AL, i en triple, amb un salt d’11.93 m batent 
el rècord del club que ella mateixa posseïa i col·locant-se també 
1a del rànquing nacional AL.

SUBCAMPIONA D’ESPANYA SUB-16 SALT DE LLARGADA 
AIRE LIIURE
A Castelló, el cap de setmana del 30 de juny i 1 de juliol, Clau-
dia Rubio, en el Campionat d’Espanya va tindre una actuació 
notable, i va ser plata en salt de llargada amb una millor marca 
personal de  5.65 m, a 7 cm de l’or.
En la mateixa competició, Niklas Morales, del CAT Torrent, 
també ver ser subcampió d’Espanya en 60 mt amb 13”73. 

9 | JUNY | 2018

12 | MAIG | 2018

1 | JULIOL | 2018
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ARNAU ROSALENY, CAMPIÓ D’ESPANYA SUB-18 DE CAMP A TRAVÉS AMB 
LA SELECCIÓ VALENCIANA

A San Pedro del Pinatar, el 4 de març, es van disputar les pro-
ves de Camp a Través Sub-18 del Campionat d’Espanya per 
Autonomies, en què la selecció valenciana va proclarmar-se 
campiona, amb l’atleta de Torrent Arnau Rosaleny (en la foto, 
el segon per l’esquerra) i els seus companys Driss Tamimi, Mi-
guel Ángel Martínez Chazarra, Miguel Baidal Marco, Sergio 
Alfonso Carrillo i Pedro García Palencia.
El triatleta del C.A.Torrent va contribuir amb el seus punts 
a la victòria final de la Selecció Valenciana que en va fer 41, 
seguits per Castella-Lleó amb 45 i Galícia, que va ser tercera 
amb 68 punts.
En la competició de la Federació Espanyola d’Atletisme con-
corrien 19 seleccions autonòmiques i es disputaven també les 
categories Cadet (Sub-16) i Adaptat.

BRONZE EN EL V CROSS CIUTAT D’ALZIRA
El V Cross d’Alzira, que està dins del circuit autonòmic de camp a 
través, es va caracteritzar per ser una carrera rapidíssima i molt 
plana. Arnau Rosaleny va fer tota la carrera en el grup de capça-
lera, i va aconseguir finalment quedar en tercera posició amb un 
temps de 14:06 a escassos segons del segon classificat. 

GUANYADOR DEL DEL III CROSS DE LA VALL D’UIXÒ    
Arnau va aconseguir el primer lloc del Cross de la Vall d’Uixó, el 
16 de desembre, amb un temps de 0:19:14, que li permet liderar la 
classificació general de camp a través amb 26 punts.
El seu germà Ausiàs es va col·locar quart, amb 0:13:40, que el po-
siciona en el segon lloc de la classificació general, amb 20 punts.

    2 | DESEMBRE | 2018

    16 | DESEMBRE | 2018

8-9 | MARÇ | 2018

GUILLERMO BARÓN, CAMPIÓ D’ESPANYA DE NATACIÓ ADAPTADA
Guillermo Barón, del club Barracudas, va donar una nova ale-
gria als qui segueixen la seua trajectòria en proclarmar-se, a 
San Fernando (Cadis), campió d’Espanya S-14 en 100 m papa-
llona i en 100 m esquena, en el campionat que organitza la 
FEDDI (Federació Espanyola d’Esports per a Persones amb 
Discapacitat Intel·lectual). 
En el mateix cap de setmana del 8 i 9 de març també va treure 
el subcampionat d’Espanya de S-14 en 200 m papallona.
Barón renovava així el triomf de 2017 a Dos Hermanas (Sevi-
lla), amb la medalla d’or de S-14 en 100 m papallona.

CAMPIÓ D’ESPANYA AMB LA SELECCIÓ VALENCIANA
La Selecció Valenciana de Natació Adaptada va aconseguir el 
primer lloc del Campionat d’Espanya, celebrat el cap de setma-
na del 24 i 25 de març a Castelló.
Guillermo Barón, del club torrentí Barracudas, va contribuir 
de forma brillant a este èxit esportiu al treure dues medalles de 
bronze i els corresponents punts per a la classificació general.
I va aconseguir també ser nou rècord d’Espanya Júnior de 50 
m papallona.

24-25 | MARÇ | 2018
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MEDALLA D’OR I DE PLATA EN L’OPEN COMUNITAT 
VALENCIANA
Els dies 28 i 29 d’abril, al Palau dels Esports (Torrevella), el  
nostre paisà  Guillermo Barón va competir representant el CN 
Mediterráneo, en diferents proves de l’Open Comunitat Valen-
ciana de Natació Adaptada, i va a conseguir el primer lloc en 
100 m papallona S14 i en en 200 m estils SM13-SM14 i plata en 
50 m papallona.

CAMPIÒ AMB LA SELECCIÓ VALENCIANA DEL NACIONAL 
D’AUTONÒMIQUES
I també va ser Campió d’Espanya amb la selecció valenciana, 
en la Piscina Complex Esportiu de l’Armada de San Fernando 
(Cadis), en el Campionat de Seleccions Autonòmiques FEDDI, 
que incloïa, a més de la natació, l’atletisme, el futbol sala i el 
bàsquet.

28-29 | ABRIL | 2018 6-10 | JUNY | 2018

10 | MARÇ | 2018

ELS BENJAMINS I ALEVINS DEL TRINQUET DE TORRENT, CAMPIONS 
ZONALS DELS JOCS ESPORTIUS DE RASPALL

El trinquet José María Veguer acollí el 10 de març les finals 
zonals d’Iniciació dels XXXVI Jocs Esportius de la Comunitat 
Valenciana de Raspall.
Les escoles de Torrent, Rafelbunyol, Marquesat i Tavernes 
Blanques van ser les protagonistes d’estes finals del grup IV 
Zona Horta-La Ribera.

Torrent, en les categories Benjamí i Aleví, i Rafelbunyol, en 
les categories Infantil i Cadet van aconseguir els títols d’estos 
grups zonals. 
En categoria Benjamí, Torrent va guanyar per 20 a 5, a l’equip 
de Rafelbunyol A. Quant a la categoria Aleví, Torrent B gua-
nyà per 25 a 0, a l’equip de Marquesat A. 

24-25 | MARÇ | 2018

LYDIA RAMOS, CAMPIONA D’ESPANYA DE NATACIÓ ADAPTADA AMB LA 
SELECCIÓ VALENCIANA
La Comunitat Valenciana revalidà el títol com a campiona 
d’Espanya de Natació Adaptada, amb el concurs de la torren-
tina Lydia Ramos, el cap de setmana del 24 i 25 de març,  a la 
Piscina La Salera.
114 nadadors procedents de la FEDDF han participat en aques-
ta edició de Castelló. La Selecció Valenciana va revalidar el tí-
tol com a millor comunitat autònoma, seguida de Catalunya i 
Canàries.
Lydia Ramos López, amb 5 proves individuals (50 m, 100 m i 
200 m lliures i 50 m i 100 m esquena) va aconseguir alçar-se 

amb el primer lloc de la seua categoria en totes elles. Esment 
especial per als 50 m esquena on Lydia va aconseguir fer MMP 
i tercer lloc en el rànquing multidisability.
A més va ser part de 2 relleus en els quals la CV va treure 
medalla d’or.
Lucas Sancho, primera temporada convocat amb FEDDI CV. 
Va nadar 3 proves (50 m i 100 m lliures i 50 m braça) aconse-
guint millorar les seues marques en les tres.
Sergio Bermejo també va formar part de l’expedició com a en-
trenador de FESA i FEDDI-CV.
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TRES ORS EN L’ OPEN COMUNITAT VALENCIANA 
NATACIÓ ADAPTADA
Els dies 28 i 29 d’abril, al Palau dels Esports (Torrevella), la nos-
tra paisana va competir, representant el CN Mediterráneo, en 
diferents proves de l’Open Comunitat Valenciana de Natació 
Adaptada, i va aconseguir tres medalles d’or (50 m esquena, 
100 m esquena i 200 m esquena).

CAMPIONA D’ESPANYA DE CICLISME ADAPTAT EN LA 
CATEGORIA WH2
A Villadiego (Burgos), el cap de setmana del 25 al 27 de maig, es 
van disputar les proves del Campionat d’Espanya de Ciclisme 
Adaptat, amb la participació de Lydia Ramos, que va revalidar 
el títol en la categoria WH2.
En la competició femenina de Handbike Eva Moral va ser líder 
en H4, Eva López en H3 i la nostra paisana en H2, i va a con-
serguir mantindre el títol de l’any anterior, disputat a Alhau-
rín de la Torre.
En la competició hi haugué 125 participantes, xifra rècord en 
un nacional de paraciclisme.

GUANYADORA DE LA SEUA MODALITAT EN EL I GRAN 
PREMI DE VALÈNCIA
El Circuit Ricardo Tormo de Xest va ser l’únic d’alta velocitat 
en una de les proves de Copa d’Espanya de Ciclisme Adaptat 
2018 del calendari nacional, on es va celebrar el 14 de juliol el I 
Gran Premi de València.
Es tractava de la cinquena carrera del calendari de la Copa 
d’Espanya de Ciclisme Adaptat que va reunir a un major nom-
bre de corredors inscrits, amb prop d’un centenar.
La torrentina Lydia Ramos, Rubén Capdevila, Ricardo Tin-
gues, Maurice Eckhard, Carlos Perdona, Daniel Mañana, Ru-
bén Tanco, Rosana López, Alejandro García, Andrés Urbaqno, 
Luis García, Vicente Yamguez, Vicente Arzo, Gonzalo García, 
Eva López i Milagros López van ser els vencedors de les ca-
tegories convocades. Per equips Koryo-Car es va imposar per 
quatre punts de diferència.
En esta competició hi havia un protagonisme especial de la 
gent de Torrent perquè a més de la participació i triomf de 
Lydia Ramos s’ha d’anotar que la responsable d’organització 
era l’esportista  Ruth Aguilar i en la presidència de les carreres 
estava, entre altres persones, el nostre paisà Manuel Herreros 
“Champi”.

28-29 | ABRIL | 2018

25-27 | MAIG | 2018

14 | JULIOL | 2018

7 | ABRIL | 2018

BERNA SAMET (CGR ÀNGLES), OR EN EL TROFEU MEDITERRANI 
GUADASSUAR
Berna Samet, del CGR Àngels, va participar en la IV Fase del 
Trofeu del Mediterrani a Guadassuar, el 7 d’abril, en la cate-
goria Infantil, amb pilota i va aconseguir la medalla d’or. I va 

compartir el triomf amb la seua companya d’equip i categoria, 
Patricia Sánchez, que també tragué or però en la modalitat de 
cèrcol. 
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MARTA ORTIZ, BRONZE EN LA SUPERCOPA D’ESPANYA DE JUDO

La judoka torrentina Marta Ortiz Medina va competir, dis-
sabte 7 d’abril, a Marín (Galícia), en la Supercopa d’Espanya, 
en què va aconseguir el tercer lloc en la categoria - 63 kg, en 
l’equip representant de Galícia, on l’any anterior es va procla-
mar campiona autonòmica.
En la competició participaren 138 judokes de les diferents cate-
gories masculina i femenina.
Per davant d’ella van quedar Joana Crisóstomo (Portugal) i Pa-
tricia Robles (València).

MEDALLA DE PLATA EN EL CAMPIONAT UNIVERSITARI 
A ASTÚRIES
Marta va aconseguir medalla de plata en el Campionat d’Es-
panya Universitari, disputat a Mieres (Astúries) el 21 d’abril.
En la categoria -63 kg (hi havia altres sis categories femenines) 
Marta va quedar segona, per darrere de Silvia Lage Rivera 
(USC) i per davant de Sara Ortega Muñoz (CLM).

BRONZE EN LA COPA D’ESPANYA ABSOLUTA DE JUDO
En la Copa d’Espanya A Absoluta de Judo Memorial Fernando 
Mogena, celebrada a l’Esportiu Municipal Juan de la Cierva 
de Getafe el 7 d’octubre, Marta Ortiz va treure la medalla de 
bronze, representant a la delegació de Galícia, per darrere de 
Saray Padilla (Madrid) i Sara Ortega (Madrid), en la categoria 
de -63 kg.

OR EN LA SUPERCOPA D’ESPANYA ABSOLUTA
En el Poliesportiu Mendillorri (Pamplona) es va disputar la VI 
Supercopa d’Espanya Absoluta de Judo, el 12 d’octubre, en què 
la de Torrent va treure l’or en -63 kg, per davant d’Irene Camús 
(Aragó) i Sara Ortega (Madrid).

En esta mateixa competició, la seua germana María Ortiz, fa-
ria el segon lloc de la categoria de -52 kg i Adrián Mucientes 
seria medalla de bronze en -73 kg. Els tres esportistes del Club 
Herca van ser preparats per Helio Carratalá.

CAMPIONA DEL TORNEIG SECTOR NORD-OEST A LUGO
Dissabte 24 de novembre Marta Ortiz es va proclamar cam-
piona de judo en la categoria -63 kg, a Lugo, el que la portava 
directament al Campionat d’Espanya Absoslut com a cap de 
sèrie, i que se celebraria el 22 de desembre a Càceres.
El seu company d’equip, Adrián Mucientes faria el mateix re-
sultat en la categoria -73 kg, que igualment l’habilitava per al 
Campionat d’Espanya Absolut.

CINQUENA EN EL NACIONAL ABSOLUT DE JUDO
El Pavelló Multiusos de Càceres va acollir dissabte 22 de de-
sembre una nova edició del Campionat d’Espanya Absolut de 
Judo. Més de 300 judokes de tot el país van acudir a la cita en la 
ciutat extremenya per a lluitar per una de les 14 medalles d’or 
que estaven en joc en aquest campionat.
Marta Ortiz (Club Herca), va treure una cinquena posició de la 
classificació general, tot un èxit de cloenda de les competicions 
de l’any.
En 2017 havia estat campiona gallega sènior, havia participat 
en el Campionat d’Espanya Absolut, va quedar segona d’Es-
panya d’equips sènior i havia assistit a Coimbra als Europeus 
Universitaris.
El seu palmarés anterior: 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; Tercera d’Espanya Júnior 
2015; i Medalla de Bronze en el Campionat d’Espanya Júnior 
de Judo (- 63 kg), en 2016.

21  | ABRIL | 2018

7 | OCTUBRE | 2018
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LIDIA CORREJES, CAMPIONA D’ESPANYA DE SAMBO CADET 48 KG
Lidia Correjes Gregorio (Club Herca) es va proclamar campio-
na d’Espanya de Sambo en la categoria Cadet 48 kg, a Madrid, 
el 7 d’abril, en una competició que convocava la Federació Es-
panyola de Lluita, amb la concurrència de 49 clubs, i represen-
tant al Camp de Morvedre, que es va situar en 4t lloc amb 25 
punts.
Abans d’esta competició havia destacat ja en gener, en la seua 
disciplina habitual del Judo amb el Club Herca, amb bronze 
en la Copa d’Espanya celebrada a Tortosa i plata en l’Autonò-
mic Júnior a València. I a febrer, aconseguint l’or en l’Inter-
provincial de València, plata en la Copa d’Espanya A a Burgos 
i bronze en la fase sector del Campionat d’Espanya disputat a 
Vitòria.
Alba Capilla Heredia, que també va competir en Madrid el 7 i 8 
d’abril, en el Campionat de Sambo Cadet va obtindre el tercer 
lloc de la classificació general, arredonint una bona temporada, 
que havia iniciat a gener amb la medalla de bronze en l’Auto-
nòmic Júnior a València. 

CAMPIONA AUTONÒMICA DE JUDO CADET A VALÈNCIA
El 26 de maig, a València, es va celebrar el Campionat Autonò-
mic de Judo al qual el Club Herca va presentar esportistes en 
les categories Aleví, Infantil i Cadet.
El campionat abastava set categories per a la classificació fe-
menina i Lidia Correjes va fer or en Cadet en - 48 kg seguida 
per Marta Tarazona Rodrigo, del València CJ.
En la mateixa competició dos judokes cadets més del Club Her-
ca pujaren al pòdium: or de Roberto Ferrer en -50 Kg i plata de 
Jorge Navarro en -55 kg.
Nivell alt dels torrentins i torrentines tenint en compte que hi 
ha 47 equips federats que concorren a les diferents competi-
cions.

BRONZE EN LA SUPERCOPA D’ESPANYA JÚNIOR CIUTAT 
DE VALÈNCIA
Lidia Correjes va aconseguir un merescut bronze en la Super-
copa d’Espanya Júnior Ciutat de València, que es va disputar 
al Pavelló de Benicalap el 30 de setembre, amb esportistes 
nascuts fins a 2004, que procedien de països com República 
Dominicana, Panamà, Equador, Uruguai, Portugal i de quinze 
comunitats autònomes d’Espanya.

CAMPIONA EN L’INTERPROVINCIAL CADET VALÈNCIA
Al Campionat Interprovincial de València, el 10 de novembre, 
Lidia va treure la medalla d’or en la categoria de F-48, dins 
del quadre de competicions dels XXXVII Jocs Esportius de la 
Comunitat Valenciana.
Van participar esportistes de 25 clubs agrupades en les huit 
categories habituals segons el seu pes.
Lidia va estar seguida en la classificació per Marta Tarazona 
Rodrigo (Club València CJ) i Lidia Pérez Luque (JC Torrellano).

    26 | MAIG | 2018
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DANIEL OLIVER, OR EN EL CAMPIONAT D’ESPANYA LLUITA SAMBO 
CATEGORIA ESPERANÇA

Al Campionat d’Espanya de lluita Sambo, que es va celebrar 
a Madrid el 7 d’abril, el torrentí, vinculat al Club Herca, Da-
niel Oliver va obtindre la medalla d’or, amb l’equip Camp de 
Morvedre, per davant de Daniel García (Madrid) i Francisco 
Carmona (Andalusia).
Competia en 65 kg, una de les 10 categories per pes i confirma-
va, amb este triomf, la bona temporada que havia iniciat, amb 
el bronze en l’Autonòmic Júnior, a València, el 20 de gener, i  la 
plata en l’Interprovincial de València, el 3 de febrer.

BRONZE EN LA COPA D’ESPANYA CADET
Als pocs dies de la seua victòria en en Campionat d’Espanya 
de Sambo, va competir en la Copa d’Epanya de Judo Cadet a 
Alacant, el 10 d’abril, i va aconseguir la medlla de bronze.
La seua bona classificació en l’Interprovincial de Castelló (abril) 
el va classificar per a participar en el Campionat d’Espanya de 
Judo, que es desenvoluparia en maig a Talavera de la Reina. 
Sebastián Jurado, del mateix Club Herca, també va participar 
en el Campionat de Judo a Talavera de la Reina. En la tempo-
rada anterior havia tret un bronze en l’Interprovincial de Judo
d’Alacant.
El mateix resultat (medalla de bronze) aconseguiria el 10 de 
novembre en la Copa d’Espanya A, categoria Júnior, que es va
disputar a Gijón.

10  | ABRIL | 2018
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ROBERTO FERRER, SUBCAMPIÓ D’ESPANYA DE SAMBO ESPERANÇA
Roberto Ferrer Almansa, del Club Herca -encara que enqua-
drat al Camp de Morvedre per a esta especialitat-, va concórrer 
al Campionat d’Espanya de Sambo categoria Esperança, en el 
grup de 52 kg (hi havia un total de 10 grups), i va obtenir el 
segon lloc, per darrere de Carlos Ruiz, company d’equip, que es 
va proclamar campió. 
Esta competició estava  convocada per la Federació Espanyola 
de Lluita, amb la concurrència de 49 clubs.
També en abril va competir en l’Interprovincial de Castelló, 
guanyant la madella de bronze.
Com a èxits previs en esta mateixa temporada comptava amb 
el bronze en la Copa d’Espanya A, a Burgos, del 25 de febrer, 
i plata en la Copa d’Espanya Infantil Cadet a Alacant, el 10-11 
de març

CAMPIÓ AUTONÒMIC CADET
El 26 de maig, a València, es va celebrar el Campionat Autonò-
mic de Judo al qual el Club Herca va presentar esportistes en 
les categories Aleví, Infantil i Cadet.
El cadet Roberto Ferrer va tindre dos combats i en els dos va 
estar molt tranquil, i els va resoldre tècnicamente molt bé i va 

aconseguir ser Campió Autonòmic.
Nivell alt dels torrentins i torrentines tenint en compte que hi 
ha 47 equips federats que concorrien a les diferents competi-
cions.

    26 | MAIG | 2018

7 | ABRIL | 2018

ISMAEL DE GRACIA, SUBCAMPIÓ D’ESPANYA DE SAMBO ESPERANÇA

Ismael de Gracia (Club Herca) va concórrer al Campionat d’Es-
panya de Sambo categoria Esperança, en el grup de 70 kg (hi 
havia un total de 10 grups), i va obtenir el segon lloc, per dar-
rere de Francisco Agustín Esteban, tots dos presentats pel Club 
Camp de Morvedre en la categoria Cadets. 
Esta competició estava  convocada per la Federació Espanyola 
de Lluita, amb la concurrència de 49 clubs d’arreu de l’Estat.
La temporada del judoka torrentí ja havia tingut actuacions re-
marcables com ara l’Interprovincial de València, el 3 de febrer, 
en el qual va aconseguir l’or, o la Copa d’Espanya Infantil i Ca-
det, celebrada a Alacant els dies 10 i 11 de març, amb l’obtenció 
del bronze.
També en abril participaria en l’Interprovincial de Castelló, on 
va fer bronze en una competició de contrincants de bon nivell.

8 | ABRIL | 2018

EL TORRENT CF ALEVÍ B, CAMPIÓ DE LLIGA
L’equip Aleví B del Torrent CF, preparat per Hugo Ánchel Irnán 
i Sergio Shan, es va proclamar campió de lliga 2017-2018, des-
prés d’aconseguir 72 punts en els 26 partits disputats, i seguit 
pel CD Utiel A (54 punts) i CD Bunyol (51 punts).
En el partit del 14 d’abril, a Requena, l’equip local va tindre el 
detall de fer corredor a l’equip campió, que també s’endugué 
eixe dia la victòria.

L’11 de maig, enfront del CF Sporting Manises A, acabaria la 
temporada tan exitosa d’este equip, amb un resultat de 0-15 
per als torrentins.
Plantilla de jugadors: Alejandro García, Cristian Drozd, Sta-
nislav Bozhidarov, Joan Hurtado, Andreu Torres, Cayetano 
Aparisi, Eros Maffezzoni, Félix Ehigiamusoe, Javier Giménez, 
Pablo Millán, Enrique Mondéjar, Hugo Fabra i José Ángel Gil.
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MARCOS RUDA, BRONZE EN LA PRIMERA CARRERA DEL CAMPIONAT 
D’ESPANYA PRE-MOTO 3

El Campionat d’Espanya Cetelem de Velocitat de Motociclis-
me 2018 va reunir al circuit d’Albacete els participants de les 
diferents categories: PreMoto3, Superstock600, 85GP, Kawa-
saki Ninja Spirit Trophy, Moto4, Open1000, Open600, SuperS-
port300 i Superstock1000.
En la carrera de PreMoto3, el torrentí Marcos Ruda (Cuna de 
Campeones Mir Racing) va quedar en tercera posició, des-
prés d’Alex Escrig (Ángel Nieto Team Beón) i Ondrej Vostatek 
(IGAX Team Beón).
El resultat d’esta primera carrera de la temporada s’ha de con-
siderar important, amb un pòdium per a Marcos que es con-
vertix en el segon en esta categoria després d’aquell aconseguit 
en Xerés en l’última carrera de 2017.

CAMPIÓ D’ESPANYA DE PREMOTO 3
El pilot torrentí de Cuna de Campeones Marcos Ruda torna a 
repetir títol en 2018, esta vegada en PreMoto3, després de la 
seua victòria amb Moto4 en 2017. 
Son pare i manàger, Ángel Ruda, demanava al final de la tem-
porada a través dels mitjans de comunicació l’ajuda d’espon-
sors -necessària en este moment de creixement- que requerix 
molt de suport personal i financer. 
El Campionat ha contingut proves en els circuits d’Albacete, 
Barcelona, Navarra, Motorland Aragó, València i Xerés.
A l’èxit de Marcos ha col·laborat indubtablement Santiago Sa-
cedón, el seu mecànic, un dels qui més anys porta en l’estruc-
tura del club i coneix molt bé tot allò necessari per a guanyar. 
S’ha de reconéixer el treball de tot l’equip, des de Julián Mira-
lles Caballero, artífex de tot açò, els enginyers Jhonathan Mar-
tínez i Carmela Bernabé Palanca fins als mecànics i ajudants, 
ja que l’èxit és de tots.

21 | OCTUBRE | 2018
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ATLETES DEL CAT EN LA COMPETICIÓ DE LA FEDERACIÓ D’ESPORTS DE 
DISCAPACITAT INTELECTUAL
La ciutat d’Elx va acollir, el 14 d’abril, les proves convocades 
per  la Federació d’Esports Discapacitat Intel·lectual de la CV, 
amb la particpació del Club Atletisme Torrent.
Geraldine Arias va ser campiona Júnior en 80 mll i en llança-
ment de pes. 
Amparo Castillo, campiona autonòmica en 100 mll i salt de 
llargada.  

Alba Castillo, subcampiona autonòmica en 100 mll i salt de 
llargada.
La competició contenia les següents categories: Competició 
T20- F20 i T21-F21 Síndrome Down; Adaptada T22 i F22; Ha-
bilitats esportives T23 i F23;  Júnior (entre 14 i 17 anys); i Infan-
til (entre 10 i 13 anys).

21 | ABRIL | 2018

LES BENJAMINES DEL CLUB GIMNÀSTICA RÍTMICA HERCA, EN LA COPA 
NACIONAL BASE DE CONJUNTS

L’equip benjamí del CGR Herca va competir, dissabte 21 d’abril, 
a Guadalajara, en la Copa Nacional Base de Conjunts, després 
d’haver-se classificat brillantment en les proves prèvies com a 
quartes classificades, sent l’únic equip torrentí que va obtindre 
plaça per a la nacional.
Les gimnastes que formaven l’equip són: Cris Martínez, Cris-
tina Lobo, Mireia de la Encarnación, Ariadna Giménez i Anto-
nia Jianu, amb les entrenadores Karla Alacreu  i Silvia López.
Amb una actuació plena de nervis i també de força van treure 
l’onzé lloc, que es pot considerar un bon resultat donat el nivell 
dels equips participants.

EL CGR HERCA EN EL CAMPIONAT NACIONAL BASE DE 
CONJUNTS A MÚRCIA 

El Palau d’Esports de Múrcia va ser l’escenari en què l’equip 
Benjamines de Rítmica Herca (Ariadna Giménez, Cristina 
Lobo, Cristina Martínez, Mireia de la Encarnación i Antonia 
Jianu), va competir en el Nacional Base de Conjunts, en la mo-
dalitat de 5 cordes i 16 equips en concurs, del 8 a l’11 de no-
vembre.
La classificació per a participar-hi l’obtingueren amb una quar-
ta plaça en el provincial i una altra 4a plaça contra equips de 
gran nivell en la fase autonòmica, que s’havia celebrat a Alcoi 
el 6 d’octubre
També l’equip Infantil de Federació Mitjà del Club Herca, inte-
grat per Ana Nohales i Beatriz Bonilla, el 15 de maig, va fer un 
bon paper en classificar-se en el cinqué lloc per a l’Autonòmic, 
que es disputaria el 17 de juny on farien un huité lloc i segon 
de la província de València.

    10 | NOVEMBRE | 2018
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EL NOU BÀSQUET TORRENT, CAMPIÓ DE LLIGA I DE NOU EN LA DIVISIÓ 
NACIONAL

Dissabte 21 d’abril, al Pavelló d’Esports El Vedat, el Nou Bàs-
quet Torrent, que s’enfrontava en l’últim partit de lliga al NB 
Paterna, es va proclamar campió de la lliga Sènior Masculí Au-
tonòmic Grup B 2017-2018, en guanyar per  81-55.
L’equip torrentí ha aconseguit l’objectiu amb els millors nú-
meros: de 26 partits disputats n’ha guanyat 21 i n’ha perdut 5, 
amb un total de 47 punts, els mateixos que el Bàsquet Alcàsser, 
segon classificat. El tercer va ser el CB Sueca, amb 46 punts.
La plantilla de l’equip de bàsquet local va estar integrada pels 

següents jugadors: Jesús Andreu Tarín, Ferran Roig Puig, Da-
niel Pérez Martínez, Andreu Melis Velduque, David Carra-
talá Sánchez, Rafael Cazorla Miras, Victor Blasco Pérez, Yago 
Olivares Hernández, Vicent Andreu Trawick, Joan Carratalá 
Sánchez, Ismael Cervera, David Calero Bautista i Daniel Vivó 
Romero.
L’entrenador principal fou José Nácher Soler i l’auxiliar, Ricar-
do Casas Gallego.

21 | ABRIL | 2018

HUGO ÁNCHEL, CAMPIÓ DE LA VALENCIA CUP DARDS

Els 32 millors jugadors de dards de València es van reunir a 
Torrent, el 21 d’abril, per a disputar la València Cup Dards, 
amb representants de Silla, Alcàsser, València, Puçol, Albal, 

Catarroja, Xirivella i Torrent.
El campió va ser el torrentí Hugo Ánchel Irnán, que ja tenia 
una llarga trejactòria d’èxits esportius, com ara ser campió 
d’Epanya de dards amb l’equip de Puçol en 2017

CAMPIÓ D’ESPANYA AMB L’EQUIP DE DARDS DE PUÇOL
Dissabte 28 d’abril, a l’Hotel Palace de Gandia, i amb organitza-
ció de la Federació Espanyola de Dards Electrònics, es va cele-
brar el Campionat d’Espanya de Diana per equips, i es va pro-
clamar campiona l’Associació de Dards de Puçol, en què juga 
el nostre paisà Hugo Ánchel. Per darrere de Puçol quedaren 
Tiburones (Alacant) i Beer Dard (Benalmádena).
Participaven equips d’Almeria, Barcelona, Madrid, Málaga, 
Alacant, Saragossa i València. 
Amb Hugo Ánchel formaven l’equip guanyador Juan Huertas, 
José Huertas, José Sousa, Luis Navarro i José Luis Pitarch.

CAMPIÓ EN L’OPEN PER EQUIPS NACIONAL EN MARINA 
D’OR
L’equip Valencia Dards, en què participava Hugo Ánchel, va 
estar competint en l’Open d’Espanya per Equips, celebrat el 18 
de maig, a Marina d’Or, i va treure la primera posició, amb la 
medalla d’or.

28  | ABRIL | 2018

18  | MAIG | 2018
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EL TIGRES TORRENT, CAMPIÓ DE COPA RUGBY LEAGUE 2018 

El Tigres Torrent es va enfrontar al Roosters Xàtiva, diumenge 
22 d’abril, en la final de la Copa Rugby League, imposant-se per 
56-23, i revalidant així el títol dels anys 2016 i 2017. 
A les semifinals havien estat també el Bufals XIII i Valencian 
Warriors, confirmant tots quatre la força dels equips valenci-
ans en esta modalitat esportiva.

L’equip l’integraven: Dani Morales, Óscar, Aitor Romero, Luce-
na, Toledín, Sigfri, Manjón, Rubén, Olivares, Richardson, San-
tos, Dàvila, Rajul (c), Kevin, Joel, Ángel i Ruiz.
Tigres Torrent té quatre equips en competició: Sénior, Femení, 
Juvenil i Escoleta, i el seu camp oficial d’entrenaments i partits 
està en les instal·lacions de l’Alter.

22 | ABRIL | 2018

MITJA MARATÓ CIUTAT DE TORRENT MEMORIAL BLAS GÁMEZ

La 14ena Mitja Marató i la 5ena 10 km Ciutat de Torrent, cele-
brades diumenge 22 d’abril, portaven com a principal novetat, 
una dedicatòria especial a Blas Gámez, com a reconeixement a 
qui fou sotsinspector d’homicidis de la Policia Judicial i veí de 
Torrent, que va morir l’any passat en acte de servici. En la roda 
de premsa de presentació d’esta competicició esportiva es va 
comptar amb l’assistència de Chus Sáez, vídua de Blas Gámez, 
que va agrair a l’Ajuntament de Torrent el seu suport a ella i a 
la seua família, i més concretament al reconeixement que se li 
feia al seu marit.
Els tres primers llocs d’atletes locals aconseguits en cada cate-
goria van ser:
10 QUILÒMETRES
JÚNIOR PROMESA-M: Antonio Tendero Catalá, Alejandro 
Grima Margarit i Abel Pescador Granell.
JÚNIOR PROMESA-F: Esther Botica Morcillo i Sofía Barba 
Ralo.

SÈNIOR-M: José Antonio Teller Fernández, Néstor Molina 
Gómez i Pablo Serrano Blasco.
SÈNIOR-F: Carla de Tena Silla, Sheila Guillot Luis i Mari Car-
men Aranda Banda.
VETERÀ A-M: Vicent Abril Martínez, Javier Puchol Díaz i 
Daniel Ojeda Úbeda.
VETERÀ A-F: Olga Santamaría, Pilar Crespo i Mamen Espadas 
García.
VETERÀ B-M: José Antonio Pastor Torrijos, Antonio López 
Pérez i Pedro Porras Encimar.
VETERÀ B-F: Consuelo Expósito Fort, Esther González Pérez 
i Rosa M. Garrote.
VETERÀ C-M: Alfonso Carrillo Romero, Luis Gasull Navarro i 
José Ángel Pérez Ortiz.
VETERÀ C-F: Carmen Huerta Izquierdo i M. Mar Lozano 
Fernández.
MITJA MARATÓ
JÚNIOR PROMESA -M: Martín Gonzalvo Hernández, Carlos 
Mota Casero i Albert Raga Trujillo.
JÚNIOR PROMESA -F: Sofía Fontes.
SÈNIOR -M: Juan José Vaz, Iván Latorre i Juan Antonio Se-
govia.
SÈNIOR -F: Liz Karina Fernández, Cristina Ramos Quirós i 
Daysi Cabanas López.
VETERÀ A-M: Iván Robles, Fran Espadas i José Manuel For-
tuny.
VETERÀ A-F: Mariló Colomino Lechuga, Eugenia Rosa Sema 
i Liliana Suman.
VETERÀ B-M: José Ramón Bintaned, Esteban Benito i Alfons 
Herrada.
VETERÀ B-F: Susana Álvarez, Inmaculada Casillas i Patricia 
Pérez.
VETERÀ C-M: Miguel Ángel Vicente Sánchez, Javier Muñoz 
i Pedro Crespo.
VETERÀ C-F: M. José Guerola.
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MARI CARMEN GARCÍA, EN EL MUNDIAL D’AGILITY D’ITÀLIA
Per quart any consecutiu Mari Carmen García Visiedo, amb el 
seu gos Calcetines, va participar, els dies 25 a 29 d’abril, en el 
World Agility Championship 2018 d’IFCS a Milán, en la selec-
ció espanyola (un entrenador i díhuit esportistes) , després de 
quedar finalista en la competició estatal.
En este campionat hi havia les categories Toy (en ella participa 
Calcetines), Mini, Medium i Large.
Ja en 2017, i amb representants d’ Itàlia, Holanda, Bèlgica, Ale-
manya, Àustria, Gran Bretanya, República Txeca, Espanya i 
algun més va prendre part en el IMCA/ PAWC 2017, d’agility, 
amb un total de 253 competidors (173 agilitistes i 80 paragilitis-
tes) en un magnífic Campionat Internacional d’altíssim nivell.
L’esportista torrentina, que dedica part del seu temps a esta afi-
ció des de fa sis o set anys, es presenta a les competicions amb 
Calcetines però des de fa tres anys també té a Lola, que agafa 
experiència en diferents convocatòries.
Mari Carmen García, a més d’esportista, és una gran amant 
dels animals, com ho demostra la seua constant i estreta col-
laboració amb les protectores no sols de  la nostra ciutat sinó 
també d’altres.

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

29 | ABRIL | 2018

PACO ALCÁCER, CAMPIÓ DE LA LLIGA 2017-2028 AMB EL BARÇA

El FC Barcelona es va proclamar campió de Lliga en Riazor, el 
29 d’abril,  quan encara restaven quatre partits per disputar el 
que suposa el huité doblet al llarg de la seua història i un títol 
a afegir al palmarés del jugador Paco Alcácer (Torrent, 1993).
Els tres primers doblets els va guanyar el Barça en la dècada 
dels cinquanta i s’hagué d’esperar 30 anys perquè Van Gaal 
aconseguira els quart en 1998. Guardiola va aconseguir el se-
güent en 2009, un doblet que acabaria convertint-se en triplet 
en aconseguir també la Champions. Exactament el mateix que 
en el primer any de Luis Enrique en 2015. L’asturià guanyaria 
un altre l’any següent i ara l’últim de Valverde.

Paco Alcàsser, que va a rribar a Barcelona en agost de 2016, 
comença a donar els seus primers passos en el Torrent CF. Rà-
pidament, el València CF s’adona del seu potencial i l’incorpora 
en les seues categories inferiors. Alcàsser cremà etapes amb 
celeritat en la pedrera valencianista, i debuta amb 17 anys en 
partit oficial amb el primer equip en un partit de la Copa del 
Rei. El seu èxit en l’Europeu Sub-19 del 2011 el porta a fer la 
pretemporada 2011/12 amb el primer equip, i debuta en la Lli-
ga a l’edat de 18 anys, el 14 de gener de 2012, contra la Reial 
Societat a Mestalla.
Encara que realitza la pretemporada 2012/13 amb el primer 
equip del València, Alcàsser juga cedit durant una temporada 
en el Getafe, on anota tres gols. Gràcies a les seues bones ac-
tuacions, el davanter torna a València per a formar part del 
primer equip. En la segona volta de la temporada 2013/14 el 
davanter valencià es consolida com a titular indiscutible. Al-
càsser viu la seua millor nit amb un triplet contra el Basilea 
en els quarts de final de l’Europa League i acaba com a màxim 
golejador de l’equip la temporada 2013/14.
Un magnífic inici de la temporada 2014/15 el porta a la selec-
ció absoluta espanyola, amb la qual marca tres gols en els seus 
tres primeres aparicions. El mateix 2014/15, Alcàsser anota el 
gol que classifica el València per a la fase prèvia de la Lliga de 
Campions en l’última jornada de Lliga. A l’inici de la tempo-
rada 2015/16 s’alterna la titularitat amb la resta de davanters 
de la plantilla, i amb els canvis en la banqueta valencianista, 
Alcàsser és nomenat capità i 9 titular de l’equip. Acaba la tem-
porada amb 13 gols i 7 assistències. El 30 d’agost de 2016, el dia 
del seu 23 aniversari, es fa oficial el seu fitxatge pel FC Barce-
lona, en què debuta el 10 de setembre de 2016 en el Camp Nou 
contra l’Alabès en la Lliga. Alcácer acaba jugant un total de 27 
partits en la seua primera temporada com a blaugrana: 23 de 
Lliga, 3 de Champions i 4 de Copa del Rei. En la seua segona 
temporada amb la samarreta del Barça, Paco Alcàsser va dis-
putar 23 partits i marcà set gols.
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ALCÁCER, CEDIT A L’EQUIP ALEMANY BORUSSIA 
DORTMUND PER UNA TEMPORADA
Paco Alcàsser va marxar cedit al Borussia Dortmund, que abo-
naria dos milions d’euros, assumiria la seua fitxa i es guardaria 
una opció de compra d’almenys 23 milions d’euros.  El Barce-
lona, que té contracte amb el torrentí fins al 2021, es reserva-
ria un dret de tempteig. A més, tindria un 5 % de la plusvàlua 
d’una futura venda del jugador a un tercer.

LA PARTICULAR REVOLUCIÓ D’OCTUBRE D’ALCÁCER
El torrentí tornava a estar convocat per la Selecció Espanyo-
la de Futbol, amb Luís Enrique, en un partit contra el País de 
Gales, l’11 d’octubre, i necessitava solament huit minuts per a 
batre Hennessey, gol que es repetiria en el minut 29, signant 
un doblet que feia recordar les seues vesprades de gran futbol, 
i que reafirmava el seu brillant inici de la Bundesliga amb el 
Borussia Dortmund, amb una marca de sis gols en 81 minuts i 
un ‘hat-trick’ en sols 31 minuts davant l’Ausburg.

FITXA PEL BORUSSIA FINS AL 2023
El Borussia Dortmund, que en novembre era líder de la Bun-
desliga alemanya, no va esperar al final de la temporada i va fer 
efectiva l’opció de compra al Barcelona de Paco Alcácer, que li 
costaria 21 millons d’euros, amb una permanència fins al 2023.

    28 | AGOST | 2018

    23 | NOVEMBRE | 2018 
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ALEIX VIU (FORMACIÓ MOTOCICLISTA TORRENT), SEGON DEL MUNDIAL 
JÚNIOR DE MOTO-3 

El pilot de la Formació Motociclista Torrent Aleix Viu, integrat 
en l’equip en la temporada per a disputar el Mundial Júnior de 
Moto 3, va aconseguir el segon lloc del pòdium en la carrera 
del Circuit Ricardo Tormo, segona en el calendari oficial de la 
competició.
El Circuit Ricardo Tormo, a més d’acollir la segona ronda del 
Mundial Júnior de Moto 3 del FIM CEV Repsol, seria l’escenari 
també, eixe cap de setmana, de l’Europeu de Moto2, l’ Europe-
an Talent Cup i curses de la Cuna de Campions i la Kawasaki 
Z Cup.
Aleix, de 17 anys, subcampió de la Red Bull Rookies Cup en 
2016 i 2017, ja es va proclamar fa dos anys campió de la sub-
categoria Moto 3 Production; i després d’un any amb moltes 
complicacions mecàniques, va canviar d’ aires i de màquina, ja 
que actualment disposa d’una Honda amb majors possibilitats 
d’abastar més alts nivells en la competició.

GUANYADOR DEL MUNDIAL JÚNIOR DE MOTO 3 A 
LE MANS
Aleix Viu es va imposar en la tercera ronda del FIM CEV Rep-
sol, celebrada al Circuit Bugatti de Le Mans (França) el 20 de 
maig, que suposava la primera voctòria absoluta del pilot en 
el Mundial Júnior de Moto3, col·locant-se per davant de  Raúl 
Fernández, que liderava la classificació general amb 20 punts 
d’avantatge, i d’Ai Ogura. En la 4a ronda, del Circuit de Mont-
meló (Barcelona) faria, el 10 de juny, un dígníssim quart lloc.
 

TERCER EN EL EL MUNDIAL JÚNIOR DE MOTO 3 A XERÉS
El FIM CEV Repsol 2018 retornava en el Circuit de Xerés-Án-
gel Nieto per a afrontar un dels trams més intensos de la tem-
porada. 
L’històric traçat andalús va acollir doble carrera per als pilots 
del Mundial Júnior de Moto3, en un cap de setmana en el qual 
es va rodar en temps similars als del Campionat del Món, la 
qual cosa és una mostra clara de l’altíssim nivell que atresoren 
els pilots que competeixen en la gran avantsala mundialista.
La victòria fou per a Yuki Kunii, que s’imposava per davant de 
Raúl  Fernández i d’Aleix Viu, el pilot de la Formació Motoci-
clista Torrent, que una vegada més pujava al pòdium en esta 
temporada.
La Formació Motociclista Torrent, que compta amb la garantia 
de la professionalitat del seu gerent, Josep Millán, va tindre en 
esta temporada del 2018-2019, a més del pilot en el Mundial de 
Moto 3, a Ricardo Soriano, de Xest, de 16 anys, en el campionat 
CEV 600 cc, que se situaria en el 5é lloc de la general; i a Kiko 
Maria, portugués, en la competició PreMoto 3, primer en Por-
tugal i 5é a Espanya. 
La Formació Moticiclista Torrent va nàixer en 2004 com una 
Escola de Mecànica de Competició al si de l’IES La Marxadella, 
que s’ampliaria després amb l’experiència dels components de 
l’equip Team Josep 57.

    20 | MAIG | 2018

    30 | SETEMBRE | 2018
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ELS CONJUNTS MINIBENJAMÍ I INFANTIL DEL CLUB ÀNGELS, CAMPIONS 
DEL TROFEU MEDITERRANI DE L’ALCÚDIA

Diumenge, 29 d’abril, a l’Alcúdia es va celebrar la VI Fase del 
Trofeu del Mediterrani de Gimnàstica Rítmica, en el qual el 
club Àngels va competir al més alt nivell ja que va aconseguir 
dues medalles d’or: la corresponent a la categoria de Con-
junt Minibenjamí, amb Sara Pastor, Ainhoa Mondéjar, Inma 
Stoikov, Erika Horghidan, Carla Puchades i Mikaela Lagla, que 
amb el seus exercisis de mans lliures, van conquistar al jurat 
i es van imposar en la primera posició; i en la categoria Infan-
til Avançat, Candela Roberto (cèrcol) i Elena Estudillo (corda), 
que van proclamar-se també campiones, en aconsguir l’or en la 
suma de la seua participació en equips i individual.
En esta competició també va treure un bon resultat Zoe Pérez, 
que en Alevines de Federació Avançat, aconseguia la medalla 
d’or amb els seus exercicis amb pilota. Aquest és el primer any 
per a Zoe amb aparell i amb la seua destressa va demostrar a 
jurat i públic que encara que és xicoteta d’edat és molt gran al 
tapís.

ELS CONJUNTS  PREBENJAMÍ I JUVENIL LIDEREN LA 
COMPETICIÓ DEL TROFEU MEDITERRANI A LLÍRIA
A la II Fase del Trofeu Mediterrani a Llíria els conjunts Preben-
jamí i Juvenil del CGR Àngels es posicionaren al capdavant de 
la classificació, en les competicions d’Interclubs i Federació, 
respectivament. 
Conjunt Prebenjamí: Ainhoa Martinez, Leire Aibar, Alicia Es-
tudillo i Monica Aguilar. Conjunt Juvenil: Candela García, Car-
men Bort, Nagore Besó, Beatriz Leal i Carla Giménez.

EL CONJUNT JUVENIL, SUBCAMPIÓ PROVINCIAL
A Castelló es va disputar, el 25 de novembre, la fase provincial 
classificatòria de la Federació, en la qual les Juvenils de l’Àn-
gels es van proclamar subcampiones, quedant solament dos 
dècimes per darrere de l’equip campió, Torrepaterna. Amb un 
exercici de cinc cèrcols amb molt de risc, les xiquetes d’Àngels 
van defendre la coreografia amb garra i força. La setmana se-
güent, a Calp, es va disputar la final autonòmica on van obtin-
dre la cinquena posició.
 

    27 | OCTUBRE | 2018

    25 | NOVEMBRE | 2018

5-6 | MAIG | 2018

MARTINA LLOVERA (CLUB HERCA), MEDALLA DE BRONZE EN EL 
CAMPIONAT D’ESPANYA DE JUDO INFANTIL

A Talavera de la Reina es va celebrar, els dies 5 i 6 de maig, el 
Campionat d’Espanya de Judo d’edats escolars (Infantil i Cadet) 
en el qual Martina Llovera, de la categoria Infantil del Club 
Herca, va pujar al pòdim pel tercer lloc de la classificació ge-
neral, amb què remarcava l’excel·lent temporada realitzada, ja 
que cada jornada de competició havia estat coronada amb èxit: 
or en l’Interprovincial d’Alacant, plata en la Copa d’Espanya 
(13 de gener), or en l’Interprovincial de València (3 de febrer) i 
or en la Copa d’Espanya (11 de març).

CAMPIONA AUTONÒMICA JUDO INFANTIL
A València es va disputar, el 26 de maig, el Campionat Autonò-
mic al qual el Club Herca va concórrer amb esportistes de les 
categories Aleví, Infantil i Cadet.
Martina Llovera, en Infantil, es va alçar amb l’or igual que el 
seu company d’equip David Giménez.

    26 | MAIG | 2018
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CAMPIONA EN L’INTERPROVINCIAL CADET VALÈNCIA
Al Campionat Interprovincial de València, el 10 de novembre, 
Martina va treure la medalla d’or en la categoria de F-40, dins 
del quadre de competicions dels XXXVII Jocs Esportius de la 
Comunitat Valenciana.
Van participar esportistes de 25 clubs agrupades en les huit 
categories habituals segons el seu pes.

BRONZE EN LA IX SUPERCOPA D’ESPANYA CADET 
PAMPLONA 
Els triomfs de Martina van reaparéixer dissabte 8 de desem-
bre, a Pamplona, en treure el bronze de la IX Supercopa d’Es-
panya categoria Cadet.

    10 | NOVEMBRE | 2018     8 | DESEMBRE | 2018

12 | MAIG | 2018

ANA MARIA CÓRDOBA, OR EN 1.500 M, 3000 M I 2000 M OBSTACLES A 
L’AUTONÒMIC DE LES ILLES BALEARS

L’atleta juvenil del CAT Torrent, Ana Mª Córdoba Rosselló, que 
està federada a les Illes Balears, va competir en l’Autonòmic el 
12 de maig, i va aconseguir la medalla d’or en 1500 m i en 3000 
m, amb marques, respectivament de 5:26.48 i 12:04.52
Però la seua important trajectòria de la temporada continuaria 

quinze dies després, a la final dels Jocs Escolars, a Palma de 
Mallorca, amb la prova de 2000 metres obstacles en la qual 
també faria el primer lloc amb una marca de 8:09.97  

CAMPIONA DE LA IV CHALLENGE WOMEN DE PEGUERA
Ana Mª Córdoba va treure el primer lloc de la IV Challenge 
Women de Peguera (Mallorca), el 19 d’octubre, amb 127 par-
ticipants, que havien de fer 4.300 m, aconseguint l’atleta del 
CAT Torrent un temps de 17:10.
La competició estava organitzada per la Fundació Calvià i 
l’Ajuntament de Calvià, i acompanyaren la torrentina en el pò-
dium Susana Fernández que entrà en meta a 3 segons i Katie 
Painter, amb un temps de 17:15.
En la temporada anterior, quan encara participava en la cate-
goria Cadet, ja apuntava trets d’autèntica número 1, en treure 
la primer posició de proves com ara 600 m Mig Fons a Palma 
de Mallorca; 800 m en proves combinades a Manacor;  1500 m 
en pista coberta i Jocs Escolars a Palma de Mallorca; 3000 m 
en Individual Absolut a Eivissa; o els 2000 metres obstacles en 
els campionats dels Jocs Escolars i Cadet-Juvenil.

    19 | OCTUBRE | 2018

12 | MAIG | 2018

L’EQUIP ALEVÍ D DEL TORRENT CF, CAMPIÓ DE LA LLIGA

L’Aleví D del Torrent CF es va enfrontar en l’últim partit de 
llig al CD Juventud Manisense, que el va superar per 3-2, que 
no obstant  el permetria aconseguir el campionat de lliga, tan-
cant una gran temporada com a equip menys golejat i jugador 
màxim golejador. Gran treball el realitzat per l’equip tècnic: 
Enrique Roselló (entrenador)  i Juanma Murillo (delegat), amb 
71 punts.

Els llocs segon i tercer van ser per al CD Bunyol B i CD Joven-
tut Manisense C, respectivament.
Plantilla de jugadors: Ízan Lloret, Víctor Velduque, Adrián 
Alejos, Yeray Bello, Juan Yeves, Víctor Muñoz, Joan Galán, 
Francesc Sáez, Adrián Muñoz, Diego Alba, Héctor Rodrigo, 
Pablo Rodrigo i Daniel Ángel. 
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EL BENJAMÍ B DEL TORRENT CF, CAMPIÓ DE LA LLIGA

L’equip Benjamí B del Torrent CF, preparat per Carlos Valero 
(entrenador) i Juanito Molinero (delegat), va aconseguir acabar 
la lliga en el primer lloc de la classificació, amb 75 punts, a una 
distància destacada del 2n, el CD Montesión B (67 punts) i del 
3r, Huracán Montcada A (55 punts).
En l’últim partit de lliga, el 12 de maig, va guanyar a domicili 

enfront del CF At. Quelmo-Manises per 2-4.
Plantilla de jugadors: A.Rubio, Jesús Ballester, Darío Fernán-
dez, Alejandro Ramos, Manuel Latorre, Javier Suay, Elías Ben-
taleb, Walid Hamiane, Tarik Debahi, Nacho Trapero, Mauro 
Aparisi, Daniel Peñuela i David León. 

12-13 | MAIG | 2018

GISSELA RODRÍGUEZ, CAMPIONA PROVINCIAL DE GIMNÀSTICA RÍTIMICA 
INFANTIL EN FEDERACIÓ AVANÇAT

Als Campionats Provincials de Gimnàstica Rítmica, que es van 
disputar al Pavelló Esportiu José Veral, del Port de Sagunt, 
el cap de setmana del 12 i 13 de maig, la gimnasta de Torrent 
Gissela Rodríguez Martínez (fallera major infantil 2018 de la 

Falla Cronista Beguer), que actualment entrena amb el Club 
Xirivella, va aconseguir la primera posició de la seua categoria, 
Infantil Federació Avançat, amb els seus exercicis amb cèrcol.
En la competició del Port de Sagunt participaren 54 clubs i més 
de 600 gimnastes, dades que donen una idea de la importància 
del trofeu de Gissela.

5A EN L’AUTONÒMIC DE FEDERACIÓ AVANÇAT
Gisella va participar, el 16 de juny, en les proves de la fase auto-
nòmica del Campionat de Federació Avançat, amb el seu club, 
el CGR Xirivella, i va treure una cinquena posició en la classi-
ficació general.
Els equips del club Infantil, Júnior i Aleví van aconseguir el 
primer, el segon i el tercer lloc, respectivament.

    16 | JUNY | 2018

12 | MAIG | 2018

CARLA CAPELLA (CGR TORRENT) BRONZE EN EL PROVINCIAL DEL 
TROFEU FEDERACIÓ 

La gimnasta Carla Capella, del CGR Torrent, va competir, el 
12 de maig, en el Campionat Provincial del Trofeu Federació 
Bàsic i va aconseguir un meritori tercer lloc, que li va permetre 

passar a la fase autonòmica, que es va celebrar el 9 de juny a 
Sagunt, on va treure el quart lloc de la classificació general.
El 13 de juliol, en la Gala de l’Esport de Torrent, li van atorgar el 
premi a l’esportista de l’any del Cub Gimàstica Rítmica Torrent.
És un dels clubs de rítmica més antics, ja que va ser fundat en 
1990 per Chelo Martínez, encara que amb el nom de Rosella (la 
denominació actual es posaria temps després).
Des de 2003 es va plantejar un projecte renovat, amb l’entre-
nadora Susi Ferrer, i actualment participen al club una tren-
tena de xiquetes de les diferents categories (Minibenjamines, 
Prebenjamines, Alevines, Infantils i Cadets).  
Xiquetes que esta temporada han fet bones actuacions en els 
diversos campionats, i que indiquen trajectòries exitoses per al 
futur són: Candela Guimerá, Sofía Verdejo, Ana Dueñas, Aita-
na Orea o Ana Otero.
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EL CONJUNT CADET DEL CLUB  ITVECA, EN L’AUTONÒMIC DE FEDERACIÓ 
BÀSIC DE RÍTMICA

Les gimnastes Estela Abad i Andrea Vilar, que formaven 
l’equip Cadet del CGR ITVECA, van aconseguir classificar-se 
el 13 de maig, en la competició provincial, per a l’Autonòmic 
2018. Estela competia en la modalitat de cèrcol i Andrea en la 
de maces.
Les components del conjunt ITVECA van quedar en 3a i 4a po-
sició respectivament en les proves individuals autonòmiques, 
el que les va col·locar en la 4a posició de la classificació general 
del campionat.

EL CGR ITVECA CADET, TERCER CLASSIFICAT DE 
FEDERACIÓ AVANÇAT
Diumenge 25 de novembre es va celebrar la segona fase Pro-
vincial de Federació de Rítmica, en la localitat de L’Alcora en la 
província de Castelló i l’equip juvenil ITVECA va aconseguir el 
primer lloc, el que li permetria treure la medalla de bronze en 
la classficació final, després de la competició de l’1 de desembre.
L’equip estava integrat per: Lena Hack, Amina Leal, Gemma 
Senchermés, Marta Tobar i Andrea Vilar.

EL CGR ITVECA VA OBTINDRE DIVERSOS LLOCS DE 
PÒDIUM EN EL TROFEU DEL MEDITERRANI D’ALBERIC
En l’última fase del Trofeu del Mediterrani, a Alberic, el Club 
ITVECA va aconseguir posicionar en el pòdium a diferents 
formacions:
Trio Cadet (Marta Aldana, Dahyan Escobar i Carla Villadas), 
primer lloc.
Trio Baby (Erika Voicu, Carolina López i Laia Muñoz): segon 
lloc.
Conjunt Benjamí (Lola Llorens, Claudia del Duque, Eva Pene-
lla, Aitana Rodríguez i Daniela Guillem): tercer lloc. 
Trio Aleví (Paula Vasileva, Lucia Ladrón i Marina Puchades): 
quart lloc.

EL CGR ITVECA, PRIMER EN  INTERCLUBS CATEGORIA 
INFANTIL
El 16 de desembre, a Quart de Poblet, el club ITVECA  competia 
en la segona fase del Trofeu Interclubs, amb les gimnastes Án-
gela Lázaro, Marta Esete, Iris Jiménez, Claudia Penella i Marta 
Campillos, i aconseguiren la primera plaça, repetint triomf de 
la primera fase, i per tant proclamant-se guanyadores.
La primera fase s’havia desenvolupat al Velòdrom Lluís Puig, 
el 18 de novembre, i les xiquetes infantils d’iniciació de l’ITVE-
CA havien tret el primer lloc de la classificació.

    1 | DESEMBRE | 2018 
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EL BENJAMÍ GUILLEM ORTIZ (CD HERCA), OR EN LA LLIGA DE CLUBS DE 
JUDO A BENICALAP

En la setena i última jornada de la Lliga de Clubs de Judo de la 
Federació Valenciana, celebrada al Pavelló de Benicalap el 20 

de maig, i amb la participació d’atletes procedents de les pro-
víncies de Castelló, València, Alacant, Múrcia, Albacete i To-
ledo, el torrentí Guillem Ortiz Sanchis va obtindre la medalla 
d’or en la categoria de Benjamins.
Prèviament havia aconseguit classificar-se en el tercer lloc en 
les jornades d’Alzira (24 de febrer) i de Vila-real (28 d’abril) i en 
el 5é lloc a Castelló (24 de març).
En la mateixa categoria de Benjamins altres atletes destacats 
del Club Herca van ser Eva Giménez Llamas, bronze a Caste-
lló, i Javier García Vieco, bronze a Vila-real.
El dies 24 i 25 de febrer Guillem ja havia tret una medalla de 
bronze en la competició d’Alzira, que tindria una segona part 
en abril, a Vila-real, en la penúltima competició de la lliga de 
clubs.

CAMPIÓ DE LA SEGONA JORNADA DE LA LLIGA DE CLUBS
Dissabte 15 de desembre, a Castelló, es va desenvopular la 2a 
Jornada de la Lliga Interclubs, en què van participar alguns es-
portistes del Club Herca de les categories Benjamins, Alevins 
i Prebenjamins. Guillem Ortiz va aconseguir la medalla d’or, 
el que suposava la consolidació del bon paper realitzat en la 
temporada.

    15 | DESEMBRE | 2018

26 | MAIG | 2018

EL TRINQUET DE TORRENT BENJAMÍ, CAMPIÓ DE RASPALL DELS JOCS 
ESPORTIUS

El trinquet de Torrent va gaudir d’una gran jornada de pro-
moció, dissabte 26 de maig, amb la presència de 7 escoles de 
València i Castelló, que es disputaven el pòdium dels XXXVI 
Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana de Raspall.
En categoria Benjamí es va poder veure una partida molt igua-
lada, entre Torrent i Moixent B, que va guanyar finalment 
l‘equip local aconseguint un títol de campió en aquesta moda-
litat.

Formaren l’equip Víctor Cervera, Álex Romero i Alejandro Ro-
mero.
També un equip de Torrent, el de la categoria Aleví, va ser fi-
nalista, encara que el primer lloc va ser per a l’Alzira A.
Almassora va guanyar en la categoria Cadet davant el Qua-
tretonda i Rafelbunyol fou el campió en la categoria Infantil 
imposant-se al Valldigna.
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EVA VÁZQUEZ  (CAT), CAMPIONA PROVINCIAL JÚNIOR DE SALT DE 
LLARGADA

A Gandia es va celebar el 26 de maig el Campionat Provincial 
Sub-20 d’Atletisme, amb la participació de diversos esportistes 
de Torrent, dels quals Eva Vázquez Alcalá va resultar campi-
ona en la categoria de salt de llargada i  bronze en 100 mll, 
completant una més que brillant actuació en Júnior.
Altres integrants del CAT van obtenir llocs destacats: Aarón 
García, plata en salt de llargada; Celia Escuin, plata en salt de 
llargada; i Miguel Izquierdo, bronze en 100 mll.
Altres medalles en la categoria Sub-18 (Juvenils), que també 
formava part de l’encontre de Gandia: Adriá Valero, subcam-
pió provincial en 100 mll; Álvaro Capel, subcampió en llar-
gada; Julia Martínez, subcampiona en 100 mt; i Haizea Ruiz, 
també subcampiona en salt de perxa.

26 | MAIG | 2018

JULIÁN SABATER, CAMPIÓ AUTONÒMIC ALEVÍ DE JUDO
L’atleta torrentí Julián Sabater Miquel, del Club de Judo Herca, 
es va proclamar campió autonòmic de la seua categoria d’Ale-
vins, el 26 de maig, a València, després de guanyar 4 combats 
tots per ippon, i la final, amb un gran duel.
Era una altra gran contribució als èxits de l’equip de Torrent en 
l’Autonòmic, amb judokes Alevins, Infantils i Cadets. 
Però Julián Sabater ja venia demostrant al llarg de la tempo-
rada el seu gran potencial, com ho confirma el calendari de la 
Lliga de Clubs de la Federació Valenciana de Judo, on ha fet or 
en cada jornada: Torrevella (28 de gener), Alzira (24 de febrer), 
Castelló (24 de març), Vila-real (28 d’abril) i Benicalap (20 de 
maig).
Del mateix Club Herca competia en la categoria Alevins M. 
Amparo Jiménez Merlo, que també feia una temporada molt 
regular, amb triomfs destacats, com ara: or en la Lliga de Clubs 
a Alzira, Castelló i Benicalap, i plata a Vila-real.
I Carmen Fontesdad Garrote, que va treure el tercer lloc i me-
dalla de bronze en la jornada de la Lliga de Clubs a Alzira.

26 | MAIG | 2018

DAVID GIMÉNEZ, CAMPIÓ AUTONÒMIC DE JUDO INFANTIL
En el Campionat Autonòmic celebrat el 26 de maig A València, 
el judoka infantil del Club Herca David Giménez Llamas, es va 
proclamar campió, després de guanyar dos combats, el primer 
en uns pocs minuts, i l’altre que va ser molt disputat.
El Club Herca presentava esportistes a les categories Alevins, 
Infantils i Cadets, i van aconseguir un total de cinc ors.
Este jove esportista havia iniciat en gener la temporada amb 
un seté lloc en la Copa d’Espanya, a Tortosa, i a partir d’eixe 
moment cada participació en les competicions oficials eren 
coronades amb la seua presència en el pòdium: plata en el In-
terprovincial (2 de febrer), bronze en la Copa d’Espanya Infan-
til (10-11 de març) i bronze en l’Interprovincial de Castelló (21 
d’abril).     
També va concórrer al Campionat d’Espanya a Talavera de la 
Reina, els dies 5 i 6 de maig, amb un paper més discret. 
Així mateix del Club Herca és Pedro Montesinos, de la catego-
ria Infantil, que va començar en eixa temporada a destacar: va 
ser bronze en l’Interprovincial de Castelló, i va fer el 5é lloc en 
el Campionat Atonòmic de València el 26 de maig
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EL TORRENT CF INFANTIL A, CAMPIÓ DE LLIGA

El Torrent CF Infantil A es va enfrontar al Biensa CF en l’últim 
partit de lliga, el 26 de maig, que es va saldar amb una victòria 
extraordinària de 0-11, sumant així la diferència de 9 punts 
per davant del segon i tercer classificats, CF E-A València A 
i FB-UE Atlètic Amistat A, que els va permetre als torrentins 
proclamar-se campions de lliga i, per tant, aconseguir l’ascens 
de categoria.

Entrenador: José Parra. Delegat: Rubén Nebot.
Plantilla de jugadors: Óscar Carramolino, David Moreno, Ser-
gio Rubio, David Garrigues, David Martos, Guillem Salvador, 
Pedro José Íñiguez, Álvaro Baixauli, Rubén Moreno, Mario So-
ria, Daniel Torres, Alejandro Rodríguez, Juan Aparisi, Rubén 
García, Raúl Lozano, Héctor García, David Martínez, Pablo 
Mora i Bernat Guillem.

27 | MAIG | 2018

EL CLUB BALONMANO TORRENT, CAMPIÓ DE LA COPA D’HANDBOL I 
RECONEIXEMENT DE JAVIER LÓPEZ I CARLOS FERNÁNDEZ

L’equip Sènior del CBM Torrent va tancar la temporada amb 
un èxit esportiu important, com és la consecució del primer 
lloc de la Copa d’Handbol de la Comunitat Valenciana, en la 
final disputada davant el Club Handbol Llíria, al Poliesportiu 
Anabel Medina, en un partit que havia acabat 31-31 i que s’ha-
gué de prorrogar. A falta d’uns segons per al final, un gol de 
Pedro Garrido feu que el triomf caiguera del costat dels tor-
rentins.
Els jugadors que integranven la plantilla van ser: Raúl Carmo-
na, Carlos Caro, Andrés Castaño, Santiago Fernández, Pedro 
Garrido, Tomás Garrido, Alberto Herrero, Miguel López, Ru-
bén López, Iván Lucas, Fran Martínez, Adrián Miquel, Ale-
jandro J. Molina, David Outon, Sergio Pérez, Manuel Rome-
ro, Adrián Ruiz, Miguel Salvador, Óscar Simó, Sergio Vidal i 

Abraham Beta, i l’ànima imprescindible del club: José Miguel 
Simó Michel.
Diumenge 27 de maig s’acabava un cicle que va començar fa 
4 anys quan Javier López i Carlos Fernández Gil van agafar 
el timó d’aquest equip. En aquests quatre anys han disputat 
quatre fases d’ascens, aconseguit dos títols de lliga, dos segons 
llocs, dos títols de Copa i un subcampionat de Copa. I amb el 
final de la temporada s’acomiadaven del club torrentí, deixant 
el llegat del dur treball pel que van treure el màxim partit a 
la plantilla que entrenaven sense perdre els senyals d’aquest 
club: sacrifici, humilitat i companyerisme.
Des de la directiva es va mostrar l’agraïment per dur a terme 
aquesta labor amb tanta dignitat, compromís i defensar l’escut 
en mil i una batalles.
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27 | MAIG | 2018

CARMEN BORT (CFR ÀNGELS), MEDALLA D’OR EN EL  TROFEU DEL 
MEDITERRANI

La gimnasta Carmen Bort va aconseguir la medalla d’or del 
Trofeu del Mediterrani, en la modalitat de maces, en la seua 
8ena fase, celebrat a Bunyol el 27 de maig, 

MEDALLA D’OR EN LA IX FASE DEL TROFEU DEL 
MEDITERRANI
A Iàtova, seu de la IX Fase del trofeu del Mediterani, va repetir 
premi de medalla d’or amb maces.

SUBCAMPIONA EN EL PROVINCIAL FEDERACIÓ BÀSIC
Carmen Bort va competir en les proves del Provincial del Tro-
feu Federació Bàsic, en què va treure la segona posició en la 
modalitat de maces, a Sagunt, el 12 de maig.
Carmen encara tindria altres oportunitats en la temporada de 
demostrar la seua vàlua.

2 | JUNY | 2018

12 | MAIG | 2018

30 | MAIG | 2018

JAVI ROSA, OR EN EL CAMPIONAT PROVINCIAL SUB 23-MASTER 
D’ATLETISME   
En la 1a Jornada del Campionat Provincial València Individual 
d’Aire Lliure Sub23 i Màster, celebrat el 30 de maig a les pistes 
del Riu Túria, l’atleta del CAT Torrent Javi Rosa Torres (en la 
fotografia amb el número 8) va aconseguir la medalla d’or en la 
prova de 800 mll i en 400 mll.
També participaren amb un bon nivell: Marta Pérez, bronze 
en 800 mll; Miguel Izquierdo, en 200 mll, que repeteix de nou 
marca mínima per al Campionat d’Espanya; i Sara López en 
triple salt i Yeiza Salcedo en 400 mt.
Altres resultats importants de la temporada van ser: plata en 
el Campionat Autonòmic Sub-23 PC en 400 mll (febrer), plata 
en el Campionat Provincial Individual Absolut ALL en 800 mll 
(juny) i bronze en el Campionat Autonòmic Individual Pro-
mesa ALL en 800 mll (juny).

2 | JUNY | 2018

ADRIÁN CARRASCO, TERCER EN LA RED BULL ROOKIES CUP DE MUGELLO

El jove pilot torrentí Adrián Carrasco Alba, resident actual-
ment a Riba-roja, va aconseguir el tercer lloc de la competició 
Red Bull Rookies Cup de Mugello (Itàlia), dissabte, 2 de juny.
En esta competició els millors pilots joves de tot el món par-
ticipen en cadascuna de les proves que disputa en Europa el 
Campionat del Món de MotoGP.
Posteriorment, el 13 de juliol, a la campetició de Sachsenring 

(Alemanya), i el 8 de setembre, a Misano (Itàlia), repetiria el 
tercer lloc de la classificació, que fan un global positiu dins de 
les huit rondes que s’han disputat d’esta competició en 2018.
Adrián Carrasco va quedar el seté de la classificació general, 
per darrere dels turcs Can Óncü i Deniz Öncü (1r i 2n respecti-
vament), i  Xavier Artigas (3r), Filip Salac (4t), Carlos Tatay (5é) 
i Ryusei Yamanaka (6é).
En el seu palmarés hi ha el títol del nacional de PreMoto4 
2015, tercer lloc en MiniGP 140 en 2014 i quart lloc en MiniGP 
140 en 2013. Anteriorment, en 2010 i 2011 havia fet el quart 
lloc en la categoria de Minimotos, resultats que tenen la seua 
importància perquè en estes categories participaven pilots na-
cionals i internacionals de grandíssim nivell.
Es dóna la circumstància que un grup de joves enginyers (equip 
de competició de motociclisme de la Universitat Politècnica de 
València), a través del programa Generació Espontània, que 
gestiona la primera escola d’enginyeria de competició en una 
universitat pública, ha treballat en el disseny i construcció de 
prototips de competició amb la col·laboració de diferents pilots 
de reconeguda trajectòria, com és el cas d’Adrián Carrasco.
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2 | JUNY | 2018

EL CD MONTESIÓN FEMENÍ A, CAMPIÓ DE LLIGA DE 2A REGIONAL I 
ASCENS DE CATEGORIA

El CD Montesión Femení A, que jugava en la lliga de Segona 
Regional Grup 2, amb 16 equips, es va guanyar l’ascens dissab-
te, 2 de juny, al camp del Pobla de Vallbona, amb el resultat de 
0-2, imposant-se en la competició anual al Silla CF (segon) i al 
CF Mare Nostrum Port Sagunt (tercer).
El Montesión va treure 66 punts en 25 partits (22 victòries, 0 
empats i 3 derrotes) i 106 gols a favor i 17 en contra. 
I el 10 de juny, el CD Montesión tenia l’opció de tancar una 
gran temporada aconseguint també el títol de la lliga i ho va 
fer d’una forma impresionant ja que va golejar al Paterna, amb 
l’arbitratge de 1a Divisió Femenina Lliga Iberdrola, Patricia 
Tórtola.

Des dels seus inicis, fa tres temporades, el CD Montesión, va 
prendre el relleu del Torrent CF que deixava el futbol femení 
i es va plantejar un projecte per a tres o cuatro temporades, 
tindre més d’un equip i crear el futbol base de xiques. En la ter-
cera temporada ja han comptat amb els dos Amateur femení i 
l’Infantil-cadet.
La plantilla de jugadores i tècnics la formaren: Cheyenne, Ma-
rianne, Raquel, Adriana, Désirée, Inés, Mónica, Marta, Sandra, 
Sara Villalón, Laura, Amparo, Nieves, Alba, Pascu, Anna An-
dreu i Lídia. Entrenador: Gabriel Camuñas. Delegat: Adrián 
Nieto.

2 | JUNY | 2018

EL TORRENT CF ALEVÍ A ASCENDIX DE CATEGORIA

L’equip Torrent CF Aleví A va aconseguir l’ascens de categoria 
després d’una brillant temporada en fer el primer lloc empatat 
a punts amb el Levante UD C i per davant del València CF C.
L’equip que preparaven Josemi Sanz i José Luis Justiniano pas-
sa en  la temporada 2018-2019 al futbol 11.
En l’últim partit de la lliga, el 2 de juny, es va enfrontar al Ma-

nises CF i l’equip de Torrent va treure un brillant 2-5.
Plantilla de jugadors: Javier Berdún, Germán Cervera, Lean-
dro Moreno, Jorge Medina, Álvaro Hernández, Álvaro Fenoll, 
David López, Yerai Gómez, Eduard Navarro, Jordi Bañón, Izan 
Gradinaru, Salva Díaz i Álvaro Miguel.
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2 | JUNY | 2018

EL TORRENT CF BENJAMÍ A, CAMPIÓ DE LLIGA

El Torrent CF Benjamí A es va proclamar, el 2 de juny, campió 
de la lliga, amb 68 punts, els mateixos del segon, el UE Alaquàs 
Walter, i quatre més que el tercer, el UD Aldaia.
En el partit de final de lliga, el 2 de juny, el club torrentí va 
visitar al Manises CF A, i va aconseguir un contundent 0-4.
Entrenador: Samuel Ferández. Segon entrenador: Rubén Za-

nón. Delegat: David Yago. 
Plantilla de jugadors: César López, Daniel López, José Manuel 
García, Hugo Moreira, Manuel Aibar, Pablo Monzó, Héctor 
Millán, Francisco Carratalá, Antón Lyakhovych, Izan Muñoz, 
Christian Ordóñez, Pablo Espinosa i Adrián García.

6 | JUNY | 2018

CARLOS BEGUER, CAMPIÓ DEL TORNEIG OBERTURA (BOLÍVIA) COM A 
ENTRENADOR DEL JORGE WILSTERMANN

Carlos Beguer, un entrenador de futbol torrentí de 25 anys, es 
va proclamar campió del Torneig Obertura de Bolívia amb el 
seu actual equip, el Jorge Wilstermann, de Cochabamba. Be-

guer forma part de l’staff tècnic realitzant scouting i anàlisi 
que han contribuït a portar al club de Cochabamba a èxits inè-
dits en la seua història; com el d’aconseguir uns quarts de final 
a la prestigiosa Copa Libertadores, competició en què van ser 
eliminats pel totpoderós River Plate argentí.
Abans de marxar a Bolívia, el tècnic de Torrent va estar vincu-
lat a Espanya a equips com el Llevant UD o l’Elx CF entre d’al-
tres. Però en l’estiu de 2017 va iniciar una aventura per terres 
bolivianes. El Petrolier de Yacuiba va ser la seva primera llar 
futbolística al continent americà, i després va fitxar pel quadre 
de Cochabamba, militant de la 1a Divisió del país, amb el qual 
va treure el títol un any després de la seua arribada, en véncer 
a The Strongest, en l’últim partit, en la tanda de penals.
Institucionalment, el Club Wilstermann és l’entitat esportiva 
més important de Cochabamba; és el club més gran i guanya-
dor en la història del futbol cochabambí, i així mateix, a causa 
de la seua història, palmarés i afició, és un dels cinc grans del 
futbol bolivià.

8 | JUNY | 2018

VICENT GUAITA FITXA PEL CRYSTAL PALACE DE LA PREMIER LEAGUE 
El Crystal Palace va anunciar el fitxatge per 3 temporades del 
porter de Torrent Vicent Guaita, de 31 anys, un dels millors 
porters de la Lliga, segons el president del club Steve Parish, 
i amb el suport total de Roy Hodgson, el seu tècnic, que ha 
apostat molt fort per ell.
Vicent Guaita que va debutar en Primera Divisió en 2009 amb 
el València CF, 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.
Format en l’escola del València Mestalla, va passar pel Recre-
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atiu de Huelva, on va aconseguir el Trofeu Zamora al millor 
porter de Segona Divisió en rebre únicament 25 gols en 31 par-
tits disputats.
Va tornar al València CF, després de finalitzar el termini de la 
seua cessió en el Recreatiu de 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 tres 
temporades més, fins a juny de 2015. Durant les següents tem-

porades, va alternar la titularitat amb Diego Alves, i cap dels 
dos es va consolidar com el porter fix de l’equip.
Al juliol de 2014 fitxa pel Getafe CF. En la seua primera tempo-
rada en el conjunt blavet, aconseguix la permanència mancava 
una jornada per a la conclusió del campionat, sent a més el por-
ter titular en l’equip, pràcticament tota la temporada, jugant 
un total de 29 partits i encaixant 44 gols.Amb este equip va 
disputar en total 89 partits en els quals va rebre 118 gols.

9 | JUNY | 2018

MARÍA ORTIZ, BRONZE EN LA SUPERCOPA D’ESPANYA ABSOLUTA A 
-52 KG

A la població de Jaca, dissabte 9 de juny, María Ortiz Medina 
tornava al tatami després d’una dura lesió i estrenant catego-
ria d’edat.
El Poliesportiu Olimpia va ser testimoni d’esta Copa d’Espa-
nya Absoluta A de Judo, amb la medalla de bronze per a la 
torrentina, que ens donava així un exemple d’esforç, sacrifici 
i constància.
Per davant d’ella van estar Izaskun Ballesteros (or) i Patricia 
Torres (plata). Va guanyar en els seus enfrontaments amb Pa-
tricia Martín i Alda Babi, i en la ronda de consolació, a Raquel 
Villalba, aconseguint eixe tercer lloc de la classificació general.

OBTENCIÓ DEL DEL TÍTOL 2N DAN
L’esport de les arts marcials es caracteritza pel munt de valors 
positius que aporta a tot aquell que el practica. Molts d’ells es 
troben en la part estètica que són les Katas (formes) que va 
crear Jigoro Kano (Mikage, 1860 - 1938), mestre d’arts marcials 
japonés que fou el fundador del judo i única persona en el món 
amb el títol de sensei (mestre).
María va obtindre el títol de 2N DAN gràcies a l’ajuda de la 
seua Uke Marta (la seua germana, Marta Ortiz, també judoka) 
i amb l’estudi i exercicis necessaris per abastar el nivell exigit.

SUBCAMPIONA EN LA SUPERCOPA D’ESPANYA DE 
VALÈNCIA
La Rieal Federació Espanyola de Judo i la Federació de Judo i 
Disciplines Associades de la Comunitat Valenciana van orga-
nitzar el dia 9 de juliol la Supercopa d’Espanya de Judo Ciutat 
de València en el Poliesportiu de Benicalap.
Per a tal ocasió es van muntar tres tatamis oficials de compe-
tició en els quals es desenvoluparen els combats en diferents 
pesos, des dels -48 Kg a 78 Kg en categoria femenina i des dels 
-60 Kg a 100 Kg en la masculina.
María Ortiz Medina va ser medalla de plata, amb Marta Ortiz i 
Vicent Carratalá com a entrenadors i amb el suport de la gran 
família del Club Herca.

EN ELS JOCS EUROPEUS DEL MEDITERRANI A PORTUGAL
María Ortiz va ser seleccionada, conjuntament amb la seua 
germana Marta -que finalment no hi participaria per lesió-, 
per a l’equip de Judo de la Universitat de València (on estudia 
Ciències de l’Activitat Física i Esports), equip campió autonò-
mic i nacional en 2018, per a competir en els Jocs Europeus 
del Mediterrani, a la ciutat de Coimbra (Portugal) que se cele-
braren del 15 al 28 de juliol, davall la direcció del seleccionador 
Vicente Rochela.

BRONZE EN LA COPA D’ESPANYA A ABSOLUTA
En la Copa d’Espanya A Absoluta de Judo Memorial Fernando 
Mogena, celebrada a l’Esportiu Municipal Juan de la Cierva de 
Getafe el 7 d’octubre, Maria Ortiz va treure la medalla de bron-
ze, per darrere d’Izascun Ballesteros (Madrid) i Rocío García 
(Galícia), en la categoria de -52 kg.

PLATA EN LA SUPERCOPA D’ESPANYA ABSOLUTA
En el Poliesportiu Mendillorri (Pamplona) es va disputar la VI 
Supercopa d’Espanya Absoluta de Judo, el 12 d’octubre, en què 
la de Torrent va treure la plata en -52 kg, per davant de Nora 
Guerrero (Catalunya) i per darrere de Marta Also (Madrid).
En esta mateixa competició, la seua germana Marta Ortiz, fa-
ria el primer lloc de la categoria de -63 kg i Adrián Mucientes 
seria medalla de bronze en -73 kg. Els tres esportistes del Club 
Herca van ser preparats per Helio Carratalá.
En 2017 María havia estat bronze en el Campionat d’Espanya 
Júnior de Judo; i havia participat en l’equip nacional Júnior 
per a l’European Cup de La Corunya. Al 2016 María es va pro-
clamar, a Lorca (Múrcia), campiona Júnior d’Espanya de Sam-
bo (modalitat lluita de judo), i campiona de la Copa Espanya A 
Sub-21, a València.

30 | JUNY | 2018

9 | JULIOL | 2018

21-26 | JULIOL | 2018

7 | OCTUBRE | 2018

12 | OCTUBRE | 2018
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10 | JUNY | 2018

El CD MONTESIÓN INFANTIL A, 2N DEL GRUP 4 DE PRIMERA REGIONAL, 
ACONSEGUEIX L’ASCENS A PREFERENT

El CD Montesión Infantil A, que jugava en el grup 4 de la Pri-
mera Regional Infantil, amb 16 equips, es va classificar com un 
dels millors segons de la seua categoria i va gunayar l’ascens 
a Preferent diumenge 10 de juny en el camp Sant Gregori A 
contra el UE Alaquàs-Walter A amb un un resultat de 2-1.
El CD Montesión finalitzà la lliga amb un total de 78 punts en 
30 partits jugats (25 victòries, 3 empats i 2 derrotes) i 105 gols a 
favor i 33 en contra, amb el màxim golejador del grup 4t en les 
seues files, que va fer 42 gols, Gonzalo Bueno Verdet.
Ha sigut una temporada molt dura en què els jugadors a més 
de jugar amb el seu equip han hagut de prestar en nombroses 

ocasions la seua ajuda als dos equips cadets superiors per lesi-
ons, sobretot Alberto Chacón Cabanell, el capità, que ha hagut 
de compaginar les dues categorias durant tota la temporada.
Plantilla de jugadors: Rubén Torres i David Chueca (porters); 
David Alonso, Sergio Gallardo, Jorge Casanova, Ramón Mar-
tínez, Salvador Isasi, Pablo Guerrero i Javier Boix (defenses); 
Aarón Alarcón, Ismael Ballester, David Cabañero, Pablo del 
Hoyo, Daniel Bautista, Carlos Chirivella i Antonio Tijeras 
(mig-campistes); i Gonzalo Bueno, Alberto Chacón i Borja 
Martínez (davanters).
Cos tècnic: Alberto Chacón, 1r entrenador i Jorge Ortiz, segon.

16 | JUNY | 2018

EL CAT TORRENT FEMENÍ, SIS ANYS EN LA 1A DIVISIÓ NACIONAL 
FEMENINA

En la final per la permanència celebrada en el Tram III del Riu 
a València, el 16 de juny, en la Lliga Iberdrola de 1a Divisió 
Nacional Femenina, les xiques del Club Atletisme Torrent van 
estar magnífiques i un any més, i ja van sis, romanen entre els 
16 equips de la divisió de plata de l’atletisme nacional femení. 
La gran majoria de les participants de Torrent milloraren les 
seues marques personals de la temporada i, fins i tot, les per-
sonals de tots els temps. Guanyàrem prova amb Elisa Pérez en 
triple amb 12’16 m ( 3.1) i sensacions increïbles; amb Claudia 
Rubio (Sub16) la llargada amb 6’67 m ( 2.3) líder a dues set-
manes del seu nacional; i Noemi Sempere el 200 mll amb uns 
magnífics, encara que ventosos, 25”34 ( 3.1). Vam ser terceres 
en 400 mt amb Yeiza Salcedo amb 1’05”04 lluitant contra el 

vent; Lucía Cabrerizo en alçada amb 1’55 m i molt a prop ja de 
sobrepassar l’1.60 m i va ser també tercera Laura Migallón en 
pes amb 11’20 m sobreposant-se als seus dolors del genoll de 
bloqueig. Algunes quartes, cinquenes o sisenes, fins i tot al-
guna última o penúltima, però totes amb el mateix valor en la 
seua aportació de punts que sumats ens va donar el 5é lloc que 
mantenia al club en la categoria i que definitivament les ha 
col·locades en el lloc 13é de la Lliga.
La classificació definitiva fou la següent: 1r Oviedo At. (122 
punts). 2n CA Silla (98). 3r Hinaco Monzón (93). 4t S.G. Ponte-
vedra (89). 5é C.A. Torrent (86). 6é UCAM-Cartagena (83). Bai-
xen de categoria: 7é CEA Tenerife (82,5) i 8é JA Sabadell (66,5).
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23 | JUNY | 2018

CRISTINA MARTÍNEZ, CAMPIONA D’ESPANYA SUB-23 DE CICLISME EN 
CARRETERA

La ciclista torrentina Cristina Martínez Bonafé va aconseguir 
alçar-se amb el títol de Campiona d’Espanya Sub-23 en la mo-
dalitat de ciclisme en carretera femení, disputat el 23 de juny 
entre les localitats d’Orpesa i Culla.
En un circuit molt exigent, amb molt de desnivell acumulat i 
on el calor va estar present amb temperatures de 40º, la ciclista 
de Torrent va aconseguir mostrar el seu bon estat físic impo-
sant-se davant grans corredores de renom internacional. 
Era la coronació d’una gran temporada en què havia tret èxits 
com ser la millor valenciana en Volta a València, véncer en 
carrera clàssica nivell UCI Durango-Durango o fer el primer 
lloc l’Emakumeen II Debako Saria (País Basc) a l’inici de juny.

I després d’aconseguir el campionat  2018 participaria en el 
Giro d’Itàlia, amb l’acompanyament de Sandra Alonso, del 6 al 
16 de juliol. Les dues valencianes formen part de l’estructura 
basca del Bizkaia Durango-Euskadi Murias que feia la ronda 
italiana en la seua primera temporada com a bloc.
En 2017 ja havia fet or en el Campiona d’Espanya de Ciclisme 
en Pista, reafirmant any rere any una gran trajectòria, que va 
començar als cinc anys, primer com a afició i entreteniment i 
després com a professsional.
Entre els reconeixemts que se li han fet a la ciutat destaquen: 
Millor Esportista Cadet 2011, Esportista amb Major Projecció 
Femenina 2012, Millor Esportista 2014 i Dona Atenea 2018.

29 | JUNY | 2018

PATRICIA YESTE (CAT), CAMPIONA AUTONÒMICA DE 100 MT
En el Campionat Autonòmic Absolut d’Aire Lliure, celebrat a 
València el 29 de juny, l’atleta del CAT Torrent Patricia Yeste 
Aparicio va treure l’or en 100 metres tanques, amb un temps 
de 15”81.
Patricia Yeste venia de fer un doblet de bronze en el Campio-
nat Autonòmic de Proves Combinades, a Castelló, el dies 26 i 
27 de maig, en 200 m i en 100 mt.
Altres classificacions importants del club en eixa competició 
van ser: Plata d’Iván Márquez en 100 mll (10”90), de Laura 
Villaescusa en salt d’alçada (1,47), de María Sánchez en salt 
amb perxa (3,60) i d’Abraham Miyares en triple salt (14,25). I 
bronzes de Yeiza Salcedo en 400 mt (1’04”62) i Álvaro Capel 
en triple salt (13,38).
Patricia havia començat la temporada, amb el Provincial Ab-
solut per Equips, a gener, amb una bona aportació al col·lectiu 
en treure un segon lloc en tanques, completant les importants 
marques de les companyes: Elisa Pérez en triple i Celia Escuín 
en llargada (primeres), perxa de Paula Orts / María Sánchez 
(segones), i 200 mt de Yudith López, 400 de Yeiza Salcedo, 
1.600 de Sara Alemany i alçada de Miriam Marinova (terceres).
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1 | JULIOL | 2018

NACHO MIÑANA, CAMPIÓ DEL TORNEIG DE TENNIS INTERCAMPAMENTS 
SUB-17 DE PENSILVANIA  
Nacho Miñana, esportista del Club de Tennis Torrent, va gua-
nyar el Torneig Sub-17 d’Intercampaments de Pensilvania 
(Estats Units), l’1 de juliol, on feia de mestre de tennis en el 
campament CampTowanda.
Nacho Miñana Esteve, de 17 anys, és alumne de 2n de Batxille-
rat en el Col·legi Internacional de Levante, on ja als cinc anys 
va començar a donar els primers passos en este esport.
Amb el temps entrenaria en el Poliesportiu Villa Carmen, i a 
partir dels 13 anys en el Club de Tennis Torrent, on va conéi-
xer Pepe Moret i Dani Gil, persones molt importants en la seua 
carrera esportiva.
Del 21 de juny al 3 d’agost de 2018 va participar com a entrena-
dor de tennis en el campament CampTowanda, a Pensilvania 
(EE. UU), una experiència que no dubta a qualifcar d’inoblida-
ble.
I Dani Gil, que era el director del grup de tennis en el campa-
ment de Towanda és el que el va animar allí a jugar el torneig, 
decisió que li va costar prendre a Nacho i que després li supo-
saria un gran èxit esportiu, que el va revolucionar emocional-
ment.

4 | JULIOL | 2018

El CUB VOLEIBOL CEMA-TORRENT ASCENDEIX A PRIMERA CATEGORIA 
AUTONÒMICA

L’equip sènior del Voleibol CEMA Torrent va ser ascendit a 
Primera Autonòmica, els primers dies de juliol, en produir-se 
una vacant i ser l’equip amb més opcions malgrat que en la 
fase d’ascens, celebrada els dies 5 i 6  de maig en el Pavelló 
Venancio Costa, d’Almoradí, havia quedat eliminat, per darre-
re del CV Finestrat, CV Amarion i CV Toni Pardo de Villena, 
després de lligar una bona temporada 2017-2018.
S’havia recorregut un llarg i difícil camí des que en 2013 es va 
fundar el club, gràcies a l’esforç d’un grup de joves jugadores 
de voleibol, residents a Torrent, amb la presidència d’una de 
les ànimes del col·lectiu, Jordi Gil.
Per l’entitat han passat uns quants tècnics, cadascun dels quals 
ha aportat la seua experiència i il·lusió pel voleibol: Dravkov 
Kamenov (2013 a 2015), Alejandro Correa (2015 a 2017), Te-
guayco de León, Juanfran Álvarez, Laia Gil, Kamen Kirilov 

(2017 a 2019), Antonio Castellano, Paula Olmos, Alba Padfila 
o Nacho Sanz, alguns compartint responsabilitats en les dife-
rents formacions que s’anaven creeant, formant una societat 
esportiva que en el moment actual té 8 equips, amb un cente-
nar de jugadores.
El Voeibol Torrent s’ha plantejat estos objectius: la sostenibili-
tat de l’actual estructura, treball de tecnificació i creació d’es-
coles.
Plantilla de jugadores que van aconseguir l’ascens de catego-
ria: Alba Comes (2), Mar González (3), Marta Benítez (5), Irene 
Moreno (7), Laia Gil (11), Paula Olmos (6), Nuria Molero (1), Na-
dine Prieto (4), Paula Albert (9), Nuria Tomás i Marina Gon-
zález (ausents en la foto) i les joves promeses Esther Rodríguez 
(12) i Encarni Casañ (17).
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MIGUEL VIDAL, SUBCAMPIÓ DEL MÓN D’AQUATLÓ A DINAMARCA
En el Campionat del Món d’Aquatló GGEE de Dinamarca el 
torrentí de 75 anys Miguel Vidal Galindo va aconseguir el se-
gon lloc, per darrere del nord-americà Robert Plant i seguit pel 
brasiler Julio Abadia.
Una prova d’Aquatló, que a Espanya depén de la Federació de 
Triatló, és de pura resistència i obliga a cobrir 2,5 km corrent a 
peu, entrar en aigües obertes i nadar 1 km per a finalment eixir 
i acabar amb altres 2,5 km corrent.
L’atleta torrentí venia de guanyar el campionat d’Europa 
d’Aquatló celebrat a Bratislava els dies 27 i 28 de maig de 2017, 
uns èxits espectaculars que s’havien d’afegir al de 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’Atletis-
me 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 quedant campió 
d’Espanya per grups d’edat, èxit que va repetir en 2015. A l’any 
següent no va poder revalidar el títol però va aconseguir un 
altre gran resultat amb un tercer lloc.

Per a Miguel, l’esport facilita una actitud d’il·lusió i optimis-
me, després t’aporta moltes més coses: la filosofia de l’esforç 
augmenta l’autoestima, reduïm l’aïllament social i ens fa sen-
tir-nos millor en general, tot açò ens permet afrontar d’una 
altra manera els problemes del dia a dia. 

https://www.facebook.com/AjuntamentDeTorrent/vide-
os/10156275352770999/

28 | JULIOL | 2018

FRANCISCO JAVIER PLANELLS COMPLETA LA TRAVESSIA AL PORT DE 
VALÈNCIA 2018

El nostre veí Francisco Javier Planells Alós va realitzar, el 28 
de juliol, la XXVI Travessia a Nado de València, en la categoria 
de 700 m per a discapacitats, i va quedar en el 10é lloc, amb 
un temps de 0:30:57, a certa distància del primer, Jorge Palau 
Galdón, que va fer un temps de 0:15:13 
Mil nadadors, entre ells Ruperto Sanjuán amb 95 anys i Vicen-
ta Belenguer, amb 81, van completar la prova de la Travessia 
de València, que tenia dos categories: 2500 m i 750 m, amb 
diferents trams d’edat i grup d’esport adaptat en cadascuna 
d’elles.
A Francisco Javier li agrada la pintura de Monet i de Munch, 
la poesia de Pablo Neruda i és un apassionat de l’ordinador. I 
sobretot vibra creant art. Planells, veí de Torrent, és paralític 
cerebral i pinta amb la boca.
Aquest jove, nascut a Alaquàs, ha escrit també un petit poema-
ri titulat “Bategant”. 
La seua altra afició destacada és la informàtica. Té una pàgina 
web en Internet en la qual es pot admirar part d’aqueixa pro-
ducció artística i literària. 
Francisco Javier, que va patir una paràlisi cerebral hipertònica 
infantil quan tenia 4 mesos, desenvolupa la seua vida en cadi-
ra de rodes, és becari de l’Associació Internacional dels Artistes 
Pintors amb la Boca i amb el Peu, amb seu a Liechtenstein. És 
també membre d’Auxilia i de la Federació d’Esports Adaptats 
de València, així com d’Amics de la Boccia de València, esport 
similar a la petanca.

http://www.arteconplanells.com/

https://www.facebook.com/franciscojavier.planellsalos
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EL CD MONTESIÓN ASCENDIX A REGIONAL PREFERENT GRUP III

El CD Montesión Amateur, que pertanyia a la 1a Regional va 
viure un ascens administratiu, en retirar-se l’equip d’El Pinós, 
que deixava una vacant en Preferent, i a la qual optava l’equip 
torrentí pels seus resultats en la temporada 2017-2018.
Però s’havia de donar també la conformitat del Benidorm de 
retornar al Grup IV i la del Montesión d’integrar-se en el Grup 
III, i després passar a refer els calendaris dels dos grups, que es 
va gestionar al dia següent.
Per tant, una gran notícia per al club presidit des de 2009 per 
Federico Esteve Garrigues, qui ja està vinculat al projecte des 
de fa més de cinquanta anys. L’equip del Montesión disputa 
els seus partits com a local en el Camp Sant Gregori A de Tor-
rent -el mateix que el que utilitza el Torrent CF del Grup II de 
Preferent- i que l’última temporada es va quedar a les portes 
de l’ascens per dues vegades, ja que primer van ser segons en 
el Grup III de Primera Regional amb 66 punts, a un només de 
l’Aldaia, i després van perdre en el play-off davant l’Horadada 

CF, en els penals.
Al càrrec d’aqueix equip a nivell tècnic ha estat i seguirà es-
tant-ho Alfonso Céspedes, qui complirà la seua quarta campa-
nya en l’entitat, superant la vintena de campanyes consecutives 
dirigint a equips de l’Horta i La Ribera com el Benifaió, Tor-
rent, Picassent o Alzira, amb els quals va aconseguir diversos 
ascensos en diferents categories. Amb ell al capdavant un any 
més, i després d’aquest inesperat ascens, l’objectiu no seria un 
altre que el de la permanència, afrontant una campanya que 
seguix a una altra que des de l’entitat consideren com a histò-
rica després dels ascensos també de l’Infantil a Preferent i de 
l’Amateur Femení a Primera.
La plantilla que entrava a Preferent tenia de porters a Julio i 
Xexu; els defenses Abel, Salcedo, Checa, Isidro i Krytsak; els  
migcampistes Jaume, Aleixos, Rober, Vargas, Pablo i Císcar; i 
els davanters Julio Pla, Iván, Bermejo i Juli.

22 | SETEMBRE | 2018

SERGIO RIDAURA ES VA PROCLAMAR SUBCAMPIÓ AUTONÒMIC DE 
KUMITE

El karateca Sergio Ridaura, del Club Herca, va competir a 
Onda, el 22 de setembre, en l’Autonòmic de Judo modalitat 
Kumite, i va aconseguir el segon lloc de la classificació general.
Va estar acompanyat en la competició per Rubén Espinosa i 
Daniel González, karateques del mateix club, que no van po-
der lluitar pel pòdium, encara que van fer un paper més que 
digne. 
Era la segona ronda de la Lliga Autonòmica, en què es disputa-
ven les categories de Cadet, Júnior i Sub-21.
El karate té el seu orige en el segle XVI en les tècniques mar-
cials natives de les illes Ryukyu (hui Okinawa) i en alguns es-
tils de les arts marcials xineses, i una de les seues modalitats 
o variacions és el kumite, un combat en el qual algunes de les 
tècniques practicades en el kihon o en el kata són aplicades en 
un enfrontament amb un oponent real. 
La correcció i la minuciositat en l’execució de les tècniques i la 
tàctica són essencials en el kumite, posant-se en joc l’habilitat 
tant física com mental dels competidors. Aquesta tasca no és 
fàcil, especialment per als principiants, i solament després d’al-
gun temps els practicants poden adquirir la capacitat de con-
centració i el domini del seu cos necessaris per a executar cada 
tècnica amb l’eficàcia i la força apropiades.
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ALICIA LINO, ANA Mª GASCÓN I KAROLINA ZELENCOVA, GIMNASTES 
DESTACADES DEL CLUB ITVECA

Les tres gimnastes del club de rítmica ITVECA més destacades 
en les competicions individuals van ser:

ALICIA LINO
En la categoria Infantil Alicia Lino va participar, en la modali-
tat de cèrcol, en el Campionat Nacional Copa Base, en les dife-
rents fases amb actuacions cada vegada més acurades, com ja 
anunciaven els seus resultats en la temporada 2017.

ANA Mª GASCÓN
Va treure una quarta posició a Sueca, en el Campionat d’Espa-
nya Copa Base, en la seua fase provincial, celebrada el 29 de 
setembre.
Abans d’eixa competició havia participat, en la categoria Juve-
nil del Trofeu Atzar, celebrat al Palau d’Esport Lluís Puig, el 15 
de setembre i en què va treure la medalla de bronze.

La seua participació  en la fase autonòmica del Campionat 
d’Espanya Base, que es va celebrar a Alcoi, el 7 d’octubre, es va 
quedar a tan sols una plaça per a la competició estatal. 

KAROLINA ZELENCOVA
Va ser la representant de l’ITVECA en la categoria Cadet, en la 
seua modalitat habitual de pilota, en la qual havia competit a 
nivell nacional l’any 2017.
El 29 de setembre va concórrer a la fase provincial de la Copa 
Base Nacional, que es va disputar a Sueca, amb un nivell i au-
toexigència cada vegada major. 

L’equip tècnic del club el formen: Verónica Albert (directora); 
Noelia Tornero,1a entrenadora i coreògrafa i Ana Rosa Man-
zanera, 2a entrenadora i coreògrafa. 

7 | OCTUBRE | 2018

MARTA MILLÁN OBTÉ UNA PLAÇA PER AL NACIONAL DE CONJUNTS DE 
GIMNÀSTICA RÍTMICA
A Alcoi es van disputar les proves classificatòries per al Campi-
onat Nacional de Conjunts, amb la participació de la torrentina 
Marta Millán, que en esta competició anava amb el CGR Alda-
ia, i va aconseguir entrar en eixa fase.
Amb les seues companyes d’equip, Luna Durán, Maria Yuncal, 
Carla Planells i Paula González, va aconseguir la medalla d’or 
i de plata respectivament en els amistosos de Torrent i Conca 
previs al Campionat d’Espanya de Conjunts de Múrcia

EN EL CAMPIONAT NACIONAL BASE DE CONJUNTS 
A MÚRCIA 
El Palau d’Esports de Múrcia va ser l’escenari en què l’equip 
del CGR Aldaia, amb la torrentina Marta Millán, va competir 
en el Nacional Base de Conjunts, en la categoria Cadet en la 
modalitat de cinc cèrcols, del 8 a l’11 de novembre.
Malgrat una errada greu en el seu exercici, encara van poder 
classificar-se entre els 30 millors conjunts del panorama na-
cional.

10 | NOVEMBRE | 2018
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ADRIÁN MUCIENTES  (CLUB JUDO HERCA) ACONSEGUEIX LA MEDALLA DE 
BRONZE EN LA SUPERCOPA DE PAMPLONA
Adrián Mucientes, amb Marta Ortiz i María Ortiz, va partici-
par en la Supercopa de Judo de Pamplona, el 12 d’octubre, i va 
aconseguir la medalla de bronze, en -73 kg, que afegida a la 
d’or de Marta (-63 kg) i la de plata de María (-52 kg), configu-
ren un gran resultat per al Club Herca i per al seu preparador, 
Helio Carratalá.

CAMPIÓ DEL SECTOR NORD-OEST A LUGO
Dissabte, 24 de novembre Adrián Mucientes es va proclamar 
campió de judo en la categoria - 73 kg, a Lugo, resultat que el 
portava directament al Campionat d’Espanya Absolut com a 
cap de sèrie, que se celebraria el 22 de desembre a Càceres.
La seua companya d’equip, Marta Ortiz faria el mateix resultat 
en la categoria -63 kg, que igualment l’habilitava per al Campi-
onat d’Espanya Absolut.

EN EL CAMPIONAT D’ESPANYA ABSOLUT A CÀCERES
El Pavelló Multiusos de Càceres va acollir dissabte 22 de de-
sembre una nova edició del Campionat d’Espanya Absolut de 
Judo. Més de 300 judokes de tot el país van acudir a la cita en la 
ciutat extremenya per a lluitar per una de les 14 medalles d’or 
que estaven en joc en aquest campionat. Adrián Mucientes va 
competir però el nivell era molt alt i la seua marca no va meréi-
xer la pujada al pòdium. Marta Ortiz, també del Club Herca, va 

treure una cinquena posició de la classificació general, tot un 
èxit de cloenda de les competicions de l’any.

    22 | DESEMBRE | 2018

    24 | NOVEMBRE | 2018

13 | OCTUBRE | 2018

JORGE LÓPEZ, EN L’IRONMAN HAWAII 2018
L’Oficial de la Policia Local de Torrent, Jorge López Palenzuela, 
va participar  el 13 d’octubre al Campionat del Món d’Ironman 
que se celebrava a Hawaii, en el grup d’edat 40-44, dins d’una 
nodrida participació espanyola, integrada per tres atletes ca-
tegoria Pro, Noya, Raña i Guru, a més de 46 grups d’edat. El 
més jove era el basc Julen Díez (24 anys) i el més veterà Josep 
Marín (67 anys). Quant a la participació femenina, solament 
dues triatletes, Leonor Font i Juana Criado. 
El pòdium el van ocupar l’alemany Patrick Lange, campió del 
món, per segon any consecutiu, amb un temps de 7h 52:39, 
nou rècord de la prova, el belga Bart Aernouts (7h 56:41) i el 
britànic David McNamee (8h 01:09).
En els llocs 11 i 25, els espanyols millor classificats, Javier Gó-
mez Noya i Iván Raña, respectivament.
El nostre paisà va acabar el número 36 dels 285 esportistes 
de la seua categoria i el 286 de la classificació general d’entre 
2.500 participants, un èxit que el motiva per a futurs reptes 
com ara el Campionat del Món de Pontevedra i l’Ironman de 
Vitòria.
Esta competició mundial combina tres modalitats esportives: 
4 quilòmetres de natació, 180 quilòmetres de ciclisme i 42 qui-
lòmetres de carrera a peu. Una prova que es dificulta sobretot 
per les condicions metereològiques de vent i humitat que exis-
teixen a Hawaii.
Jorge López Palenzuela és membre del club Triculpelat d’Ala-
quàs. Va començar als 8 anys a l’escola d’atletisme d’Alaquàs 
fins que va passar a formar part del Club d’Atletisme. Durant 
aquests anys ja aconseguia diversos pòdiums a nivell provin-
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CLAUDIA ESTEVE (BENJAMINA CLUB HERCA), CAMPIONA DE LA LLIGA 
INTERCLUBS
El Club Herca va participar en la 1a Jornada de Lliga de Clubsde 
Judo al Poliesportiu Municipal d’Ontinyent, el 3 de  novembre, 
amb organització del club Fon-Do-Kan, amb uns excel·lents re-
sultats de les judokes més menudes, ja que Claudia Esteve (-48 
Kg) va ser primera en la categoria Benjamines i Eva Giménez 
(-38 kg), tercera.
També en Prebenjamins hi hagué un alt nivell, amb el torrentí 
Héctor Ginénez, que va treure bronze en -22 kg.
Esta competició iniciava un nou cicle després de les set jorna-
des anteriors amb seu a Ontinyent, Benicalap, Torrevella, Al-
zira, Castelló, Vila-real i Benicalap.
Per equips el Club Herca se situava en la posició 19 de la la 
classificació general de la Federació Valenciana de Judo, que 

lideraven els clubs Nozomi, JC Alacant i JC Carlet.
En la segona jornada d’Interclubs, celebrada a Castelló el 15 

de desembre, els triomfs més significatius van ser per a Eva 
Giménez i Guillem Ortiz, que van aconseguir l’or en les seues 
categories corresponents de pes.

10-11 | NOVEMBRE | 2018

CRISTIAN ESPINÓS ATILA ES PROCLAMA CAMPIÓ DE LA II COPA DE DRIFT 
A MÚRCIA

El pilot torrentí Atila es va proclamar campió al Circuit Inter-
nacional de  Jumilla (Múrcia) de la II Copa de Drift (que orga-
nitzava el Club Automobilístic de Torrevella), en la categoria 
PRO, amb el seu cotxe Nissan S14 2JZ, seguit per Pedro García 
i Víctor Díaz.
En la categoria AM el pòdium el van ocupar Tomás González, 
Rubén Molina i Mariano Martínez.
El pilot, amb molta experiència en el drift i un títol de campió 
d’Espanya, no ha participat enguany en la competició nacio-
nal, en la qual en 2017 va treure un meritori nové lloc en la 
modalitat de Pro.
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 car-
reres i dona també cursos en circuits professionals.
El drifting o drift és un estil de conducció de vehicle que con-
sisteix a derrapar de manera que el vehicle forma un angle 
amb la direcció de moviment.

https://www.facebook.com/Atila.drifter/

cial i nacional. L’any 2008 va fundar el club de muntanya Més 
Desnivell, amb el qual va competir en carreres de muntanya. 
L’any 2012 va començar a dedicar-se al triatló com a esport 
principal. L’any 2013 va aconseguir els seus primers èxits en 
aquesta modalitat com la segona posició en el Triatló Olímpic 

de València. Des d’aleshores no ha parat de rebre èxits per tot 
el país. 
En 2016, quan faltava un mes per a competir en l’Ironman de 
Maastricht, va patir un accident amb la bicicleta i es va tren-
car la clavícula, el que li va impedir participar-hi i va perdre 
la inversió econòmica que havia tret amb molt d’esforç. Però 
després de la consegüent frustració i enfonsament anímic, es 
va posar les piles i en solament tres mesos de preparació tor-
nava a una competició, el Campionat d’Espanya, a Eivissa, en 
què aconseguia posar-se en la primer posició tant en natació 
com en ciclisme, proclamant-se campió malgrat el fet de tindre 
una nova lesió en la carrera a peu que li posava la competició 
molt difícil. 
El mes de setembre de 2017, en l’Ironman de Barcelona, va 
aconseguir el seu esperat repte: classificar-se per a Hawaii.
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SERGIO SIMÓ I ALFONSO DE LA TORRE S’ADJUDIQUEN LA MARATÓ DELS 
DEMENTS DE CASTELLÓ

La V Marató dels Dements, el trail de muntanya a Castelló, es 
va celebrar el 17 de novembre de 2018. Es tracta d’una pro-
va molt dura en comprendre en els seus 42.5 km un desnivell 
positiu i  negatiu de 3808 m per a un total acumulat de 7616 
m amb un IBP de 831 el que implica un alt grau de preparació 
esportiva i coneixements per a l’autogestió en el medi natural.
Els torrentins Sergio Simó i Alfonso de la Torre es van pro-
clamar vencedors de la competició en la modalitat de parelles 
després de concloure la prova general en els llocs 15 i 16.
L’assoliment té major mèrit tenint en compte que es tractava 
del debut de Sergio Simó en aquesta modalitat, sent un habi-
tual en les carreres de mountain bike, especialitat en la qual 
competix des de fa sis anys i on ha aconseguit èxits com el se-

gon lloc del passat 28 d’octubre en la Tombatossals de Castelló. 
També va ocupar el primer lloc a nivell local en la marxa MBT 
de Torrent en 2017.
També va ocupar el primer lloc a nivell local en la marxa MBT 
de Torrent del 5 de febrer de 2017, que era puntuable per a 
l’Open Maratón CV, i que discorrria per El Vedat, Calicanto, 
Barranc de les Canyes i Barranc de l’Horteta, amb un total de 
56 km i 1.000 metres de desnivell. Esta prova, que no va tindre 
continuïtat en 2018, es va organitzar amb caràcter solidari a 
benefici de la investigació i ajuda a pacients de la Síndrome de 
Tourette. Hi van competir 311 corredors i Sergio Simó (Club 
Speed Bike Torrent) va guanyaren la categoria Màster.

1 | DESEMBRE | 2018

ÁLEX LÓPEZ VA TREURE L’OR EN EL PROVINCIAL INFANTIL DE TRIPLE 
SALT

Al Campionat Provincial Infantil PC, categoria Sub-14 (12 i 13 
anys), que organitzava el CA L’Eliana, celebrat al Velòdrom 
Lluís Puig de València l’1 de desembre, dins de la programació 
dels Jocs Esportius de la CV, Álex López Hernández, del Club 
Atletisme Torrent, va a conseguir el primer lloc en triple salt 
amb una marca de 10 m. En el pòdium va estar acompanyat 
per Jacobo Ribes Serrano (Club Caxton College), segon; i Wen-
ceslao Llana Novella (València Esports), tercer. 
Les proves que inlcoïa el campionat eren: 60 m, 500 m, 1000 
m, 2000 m, 3000 m marxa, 60 m tanques, salt d’alçada, salt de 
perxa, salt de llargada, llançament de pes i triple salt, tant per 
a xiques com per a xics.
Però Álex López no va ser l’únic torrentí en destacar en la 
competició, ja que el club de Torrent va treure un total de huit 
medalles. Alejandra Méndez, plata en salt d’alçada; Esther 
Ortí, plata en llançament de pes; Marc Fresquet, plata en tan-
ques; Rocío Jara, plata amb 10”48 i bronze en velocitat; Pablo 
Campayo, bronze en salt d’alçada; i Alicia Martínez, bronze en 
1000 m.
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LES ALEVINES CARMEN ARENAS I CELIA RODRÍGUEZ, SUBCAMPIONES 
D’ESPANYA DE GIMNÀSTICA RÍTMICA

Les xiquetes torrentines Carmen Arenas i Celia Rodríguez, 
del CGR Almara de Burjassot, es van proclamar subcampiones 
d’Espanya d’Alevines, en la competició estatal de Conjunts de 
Rítmica que es va celebrar al Navarra Arena (Pamplona), del 
13 al 16 de desembre, amb la participació de més d’un millar 
d’esportistes (entre gimnastes, delegades i delegats, personal 
tècnic i jutges/jutgesses) procedents de 100 clubs de tota la ge-
ografia espanyola i amb l’organització de la Federació Navarra 
i la Rieal Federació Espanyola de Gimnàstica.
Es disputaren les proves de les categories Benjamines, Ale-
vines, Infantils, Júniors, Sèniors i Primera. El primer lloc d’Ale-
vines va ser per a Praxis, de Cànaries, el segon per al club de 

Burjassot i el tercer per a Escuela GR, de Saragossa.
La consecució d’este subcampionat és un pas més -molt impor-
tant- en una carrera encara curta però que ja compta amb al-
guns èxits. Carmen ja ha sigut campiona provincial i subcam-
piona autonòmica, i Celia, amb només 9 anys, compta entre els 
seus guardons amb un bronze autonòmic, un subcampionat 
provincial i un cinqué lloc a nivell nacional.
Tant Carmen Arenas com Celia Rodríguez van iniciar la seua 
trajectòria en la rítmica en el Club Àngels, de Torrent, quan 
encara pertanyien a les categories Baby i Minibenjamines i on 
estagueren tres temporades, en què van ser preparades per 
Jennifer Sorlí.







sempre
al teu costat!


