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No cal dir que al llarg de 2021 -segon any de la 
pandèmia- vam veure créixer diferents aspec-

tes positius que ens donaven una certa tranquil·litat 
cara al futur, al mateix temps que s’inclinàvem per 
VHU�FDXWHORVRV�HQ�HL[H�¢QLP�FRQĆDW�SHUTXª�QR�IDOWD-
ven les notícies, dades i opinions que ens portaren a 
sensacions d’incertesa.

Cada vegada més, conforme avançava l’any, tornava 
la normalitat a les institucions públiques, entitats i 
associacions, empreses, professionals, etc, que repre-
nien les activitats i donaven altra vegada alegries i 
bones notícies per al poble, com hem pogut arreple-
gar en la nostra publicació.

L’Anuari conté un seguit de reconeixements -se-
gons els criteris que hem utilitzat per a fer esta se-
lecció- que van des d’eleccions o nomenaments per 
a càrrecs de responsabilitat, passant pels importants 
premis obtinguts en concursos de diferent caràcter 
�DU¯VWLF�R�DFDGªPLF��SHU�H[HPSOH��ĆQV�D�KRPHQDWJHV�
que s’han organitzat per a honorar persones dels 
nombrosos àmbits de la societat local.

En Premis i reconeixements, el primer apartat, s’inclo-
uen els referits a les àrees cultural, social i econòmi-
ca, 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 
ĆJXUD�OD�GDWD�FRQFUHWD��XQD�IµUPXOD�TXH�SHUPHW�YL-
sualitzar millor aquells actes especialment arrelats a 
diferents moments del calendari. I en moltes d’elles 
(especialment al sector dels esports), en què es re-
petien les persones o grups protagonistes al llarg de 
l’any, s’han agrupat en una sola entrada, sense dei-
xar de datar els diferents moments, un procediment 
que facilita el coneixement de les trajectòries i una 
presentació més clara.

Publiquem la setena edició, les tres primeres en for-
mat solament digital i la quarta de les fetes també 
en paper, que ens animen a seguir amb la iniciativa 
malgrat els obstacles que sempre apareixen en estes 
tipus de treballs, i a millorar dins de les nostres pos-
sibilitats els seus continguts i aspectes formals.

Recordem que al web www.anuarigentdetorrent.
com poden consultar qualsevol número de l’Anuari, 
amb tota la varietat i extensió de les notícies de cada 
any.

I expressem el nostre agraïment a totes les entitats 
i empreses que col·laboren amb la seua publicitat i 
IDQ�SRVVLEOH�HO�ĆQDQ©DPHQW�GHO�SURMHFWH��6HQVH�HL[H�
suport econòmic no seria possible mantindre la pu-
blicació ni introduir-hi millores progressivament.

Vicent Alabajos.
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11 - GENER - 2021

BENEFICIARIS DE LES XXVII AJUDES DE PROJECTES INTERASSOCIATIUS 

/D�)XQGDFLµ�+RUWD�6XG��&DL[D�3RSXODU� L� HO�*UXS�8JDUWH�YDQ�
destinar 20.000 € a 11 projectes de la comarca de l’Horta, se-
leccionats en l’edició 27a de la convocatòria Ajudes a Projectes 
,QWHUDVVRFLDWLXV��WRWV�DOLQHDWV�DPE�Oè$JHQGD�8UEDQD������L�TXH�
promouen el treball entre associacions d’una mateixa localitat 
o en l’àmbit comarcal.
(OV� ��� SURMHFWHV� SUHPLDWV�� HQ� HOV� TXDOV� SDUWLFLSHQ�P«V� GH� ���
associacions i entitats sense ànim de lucre, amb ajudes entre 
������L�������õ��VµQ�

�� ê2MRV� TXH� YHQ�� FRUD]µQ� TXH� VLHQWHë� �$)3(0� +RUWD� 6XG� L�
AFEM Torrent). 
- “Entrena’t la igualtat” (Club Esportiu Handbol Femení Pai-
porta i InterAmpa Paiporta). 
- “Fem educació, Fem barri, Fem poble mitjançant l’esport” 
(Club Esportiu La Fila d’Alfafar, AMPA CEIP La Fila, ACYPAL 
i altres entitats). 
��ê/D�&LXGDG�TXH�VR³DPRV��2WUR�0DQLVHV�HV�SRVLEOHë��$VVRFLD-
FLµ�9H±QDO�%DUUL�6DQW�)UDQFHVF�L�$ODPHGD�3DUN��$VRFLDFLµQ�GH�
9HFLQRV�(O�&DUPHQ�6RFXVD��$VRFLDFLµQ�GH�9HFLQRV�/D�0DOO£�\�
Mas de Nadal). 
��ê5HLQLFLDUë��)´UXP�GH�&DWDUURMD��8QLµ�0XVLFDO�GH�&DWDUURMD��
&OXE�GH�7HQQLV�&DWDUURMD�L�8QLµ�0XVLFDO�GH�3LFDQ\D���
- “Elaboració d’una proposta alternativa de caràcter participa-

tiu per als terrenys de l’antiga Horta del Pouet i l’Alqueria del 
Rei” (Associació de Veïnes i Veïns de Campanar, AC Cantarra-
QHV��)XQGDFLµ�$687��$03$�&ROyOHJL�3¼EOLF�*LQHU�GH�/RV�5¯RV���
- “Oci.si – Oci menors amb necessitats de suport” (AFACO 
Quart i AMPA CEIP La Constitució). 
- “Educació de qualitat i alimentació saludable per a totes i tots” 
�&RU�GH�9LOD��8QLµ�0XVLFDO�Gè$ODTX¢V�L�$VVRFLDFLµ�&XOWXUDO�*DV-
tronòmica El Cullerot). 
- “Haciendo camino” (Lloc de Vida – Buscant Alternatives i 
6HUYLFLR�-HVXLWD�D�0LJUDQWHV��
- “Dibuja bonito” (Associació Pro-discapacitats de l’Horta i Aso-
ciación Mujer, Ocio y Trabajo). 
- “Cohesión a través de la innovación digital” (Associació de 
9H±QV�GH�7RUUHĆHO���

En els 27 anys de la convocatòria de Projectes Interassociatius 
s’han lliurat ajudes per valor de 268.671 €, repartits entre 169 
SURMHFWHV�L�P«V�GH�����HQWLWDWV�VXEYHQFLRQDGHV��$PE�OHV�$MX-
GHV�D�3URMHFWHV�,QWHUDVVRFLDWLXV�GH�OD�)XQGDFLµ�+RUWD�6XG��&DL-
[D�3RSXODU�L�HO�*UXS�8JDUWH�$XWRPRFLµ�HV�PRELOLW]HQ�UHFXUVRV�
per donar resposta a les necessitats des de la pròpia societat 
civil, enfortint el treball en xarxa, incrementant la participació 
i construint ciutadania.

3 - FEBRER - 2021

CARLOS HIGÓN, TROMPETA RESERVA DE LA JOVE ORQUESTRA DE LA UNIÓ 
EUROPEA

(O�MRYH�GH�OD�8QLµ�0XVLFDO�GH�7RUUHQW�&DUORV�+LJµQ�YD�DFFHGLU�
FRP�D�WURPSHWD�UHVHUYD�GH�OD�-RYH�2UTXHVWUD�GH�OD�8QLµ�(XUR-
SHD��(8<2���HQ�OHV�SURYHV�FRQYRFDGHV�SHU�D�OèDQ\������

/D�-RYH�2UTXHVWUD�GH�OD�8QLµ�(XURSHD�«V�XQD�HQWLWDW�GH�IRUPD-
FLµ�SHU�D�MRYHV��(VW¢�ĆQDQ©DGD�SHU�OD�SU´SLD�DGPLQLVWUDFLµ�GH�OD�
8(��DL[¯�FRP�SHU�DOJXQV�GHOV�VHXV�HVWDWV�PHPEUHV��+L�FRLQFLGL-
[HQ�P¼VLFV�MRYHV�DPE�WDOHQW�SURFHGHQWV�GH�OD�8QLµ�MXQWDPHQW�
amb professors reconeguts internacionalment per conformar 
una orquestra acreditada a escala internacional.
/D�-RYH�2UTXHVWUD�GH� OD�&RPXQLWDW�(XURSHD��FRP�HV�YD�DQR-
menar inicialment, es va crear el 1978 a l’esperit de l’ideal eu-
ropeu de la feina conjunta per aconseguir pau i comprensió 
VRFLDO�PLWMDQ©DQW�XQD�GH�OHV�IRUPDFLRQV�PLOORUV�GèDĆFLRQDWV�GHO�
PµQ��9D�VHU�SURPRJXGD�SHU�/LRQHO�L�-R\�%U\HU�DPE�VXSRUW�SHU�
part del Parlament i la Comissió Europea. Va ser designada per 
a proporcionar una experiència de desenvolupament professi-
onal de valor incalculable per a joves músics.
Els 140 joves músics són seleccionats mitjançant audicions que 
atrauen a més de 4000 joves. Els aspirants han de tindre entre 
14 i 24 anys i són admesos per un període de 12 mesos, després 
dels quals han de tornar a presentar-se a una nova audició si 
volen continuar en l’orquestra. 
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11 - FEBRER - 2021

CARLOTA LLORENS, ABRIL ESTELA I JAVIER CUBAS GUANYEN EL CONCURS
 “DE MAJOR VULL SER...”
Les alumnes Carlota Llorens Castaño i Abril Estela Moreno 
�&LFOH� GH� 3URGXFFLµ� Gè$XGLRYLVXDOV� L� (VSHFWDFOHV� GH� Oè,(6� /D�
0DU[DGHOOD�� L� OèDOXPQH� -DYLHU� &XEDV� 3HULV� �&LFOH� Gè,OyOXPLQD-
FLµ��WDPE«�GH�Oè,(6�/D�0DU[DGHOOD���YDQ�REWLQGUH�HO�SUHPL�D�OD�
Millor Producció Audiovisual pel seu projecte titulat “Dones 
en la ciència”, dins del Concurs “De major vull ser...”, convocat 
per la Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Promoció 
(VWUDWªJLFD��HO�'HVHQYROXSDPHQW�L�OD�,QQRYDFLµ�8UEDQD��)XQ-
dació Les Naus) i La Fundació per al Foment de la Investigació 
6DQLW¢ULD�L�%LRPªGLFD�GH�OD�&9��)LVDELR��
El vídeo premiat, que tracta de visibilitzar la importància de 
les dones en la ciència i la seua situació en este àmbit, compe-
WLD�DPE�DOWUHV����SURGXFFLRQV�GH����FHQWUHV��DPE�P«V�GH�����
alumnes participants.
Carlota Llorens, de 20 anys, cursa actualment un grau superior 
de Producció Audiovisual, que suma al ja acabat de Realització. 
7«�XQD�JUDQ�DĆFLµ�SHO�PµQ�GH�OHV�DUWV�HVFªQLTXHV�L�DXGLRYLVXDOV�
i desenvolupa diferents projectes personals en este àmbit.
-DYLHU� &XEDV� �9DOªQFLD�� ������ «V� UHDOLW]DGRU� L� PXQWDGRU�
DXGLRYLVXDO� DPE� JUDQ� LQWHU«V� SHU� OD� IRWRJUDĆD� L� DOWUHV� GLVFL-
SOLQHV�� 7UHEDOOV� VHXV� VµQ�� HO� YLGHRFOLS� ê(O� H[WUD³Rë�� HO� WUDLOHU�
ê0XMHUHV�'Hë�� LQWªUSUHW� HQ� ê6SRLOHU�$OHUWë� R� OD� IRWRJUDĆD� GHO�
curt “El techo de cristal”. Actualment estudia un cicle superior 
Gè,OyOXPLQDFLµ��5HDOLW]DFLµ�L�)RWRJUDĆD��TXH�FRPSDJLQD�DPE�OHV�
funcions de realitzador en el grup Art Visual, de València.

$EULO�(VWHOD�«V�JUDGXDGD�HQ�7ªFQLFD�GH�6R�SHU�D�$XGLRYLVXDOV�
i Espectacles. Actualment estudia Producció. Anteriorment 
havia fet alguns projectes com a estudiant, però este de “De 
major vull ser...” ha estat el primer en què ha portat la respon-
VDELOLWDW�GH�WRWD� OD�SDUW�VRQRUD��GHV�GHO�VR�HQ�GLUHFWH�ĆQV�D� OD�
postproducció.

KWWSV���ZZZ�PDU[DGHOOD�FRP�LQGH[�SKS�VOLGH�JULGV�QRWL-
FLDV�����FXUVR�DFWXDO�����SUHPLR�PHMRU�SURGXFFLRQ�DXGL-
RYLVXDO�IXQGDFLRQ�ĆVDELR

24 - FEBRER - 2021

ELS PREMIS EUTERPE ATORGUEN UN GUARDÓ AL MÚSIC VALENCIÀ PEL SEU 
PAPER DURANT LA PANDÈMIA

/D�)HGHUDFLµ�GH�6RFLHWDWV�0XVLFDOV�GH�OD�&RPXQLWDW�9DOHQFLDQD�
va atorgar els Premis Euterpe 2021, que concedix anualment 
OèHQWLWDW��HQ�XQ�DFWH�D�Oè$OTXHULD�-XOL¢�&DVD�GH�OD�0¼VLFD��QRYD�
VHX�GH� OD�)60&9��HO� ���GH� IHEUHU�� L� YD�JXDUGRQDU� ê$O�P¼VLF�
valencià” de banda, de forma extraordinària per reconéixer el 
seu paper durant la pandèmia.
/D�)60&9�UHXQL[�DFWXDOPHQW�����VRFLHWDWV�PXVLFDOV��DPE�OHV�
VHXHV�UHVSHFWLYHV�HVFROHV�GH�P¼VLFD��TXH�DJUXSHQ��������P¼-
sics i 60.000 alumnes que formen part d’este entorn associatiu 
i que disposen en les seues estructures de recursos humans, 
DUW¯VWLFV�L�PDWHULDOV�TXH�OD�)60&9�SUHW«Q�SRWHQFLDU�L�GLIRQGUH�
D’entre eixes societats musicals les de Torrent són de les més 
DQWLJXHV�L�UHFRQHJXGHV�

�� %$1'$� 6,0)�1,&$�'(/� &(5&/(� &$7�/,&�� QDVFXGD� HQ�
�����GH�OD�LQLFLDWLYD�GHO�YLFDUL�-RV«�0«QGH]��IXQGDGRU�GHO�3D-
WURQDW�GH�OD�-RYHQWXW�2EUHUD�L�GHO�&HUFOH�&DW´OLF�2EUHU�GH�6DQW�
-RVHS��HQ�HO�VL�GHOV�TXDOV�HV�YD�FUHDU�XQD�DJUXSDFLµ�PXVLFDO�TXH�
després d’una trajectòria de més de cent anys dona lloc a l’ac-
tual banda.
(VW¢�SUHVLGLGD�SHU�$OIUHGR�6LOOD�$JXVW¯�L�HO�VHX�GLUHFWRU�«V�)UDQ-
cisco Zacarés Fort.
)RUPHQ�OD�VRFLHWDW�����P¼VLFV�DPE�HVWHV�DJUXSDFLRQV��%DQGD�
VLPI´QLFD��%DQGD�MXYHQLO��(QVHPEOH�GH�JXLWDUUHV��*UXS�GH�SHU-
FXVVLµ�� *UXS� GH� SLDQRV�� 6HQLRUèV� V\PSKRQ\� EDQG�� 2UTXHVWUD�
infantil, Banda infantil, Orquestra juvenil i 5 cors.
8Q�WRWDO�GH����SHUVRQHV�IRUPHQ�HO�SHUVRQDO�GRFHQW�GH�Oè(VFROD�
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GH�0¼VLFD��HQ�OD�TXDO�OèDOXPQDW�DUULED�D�����SHUVRQHV�

�� %$1'$� 6,0)�1,&$� 81,�� 086,&$/� '(� 7255(17�� 9D�
Q¢L[HU�HO����GH�IHEUHU�GH�������IUXLW�GH�OD�IXVLµ�GH�GXHV�EDQGHV�
WRUUHQWLQHV��Oè$VVRFLDFLµ�0XVLFDO�/D�&O¢VVLFD�L�OD�%DQGD�GH�0¼-
VLFD�3DWURQDW�GH�OD�-RYHQWXW�2EUHUD�
(O�VHX�SUHVLGHQW�«V�-RV«�3OD]D�'HOJDGR�L�HO�VHX�GLUHFWRU��)UDQN�
de Vuyst. Amb un total de 225 músics, té les següents agrupa-
FLRQV��%DQGD�VLPI´QLFD��%DQGD�MXYHQLO��-RYH�RUTXHVWUD�L�&RUDO�
polifònica a més de les que s’organitzen a l’Escola (normalment 
VµQ�*UXS�GH�SHUFXVVLµ��*UXS�GH�JXLWDUUHV��%DQGD�GèLQLFLDFLµ� L�
2UTXHVWUD�GèLQLFLDFLµ��b
La seua Escola està atesa per una trentena de docents de les 
diferents especialitats amb horaris de dedicació ajustats a les 
necessitats i en ella participen al voltant de 450 alumnes. 

30 - MARÇ - 2021

LES BANDES DE MÚSICA, PATRIMON
I CULTURAL IMMATERIAL
Les societats musicals de la Comunitat Valenciana són, des del 
���GH�PDU©��0DQLIHVWDFLµ�5HSUHVHQWDWLYD�GHO�3DWULPRQL�&XOWX-
ral Immaterial a Espanya.
Impulsada pel Ministeri de Cultura i Esport, la declaració reco-
neix el valor patrimonial del moviment de les societats musi-
cals que vertebren la Comunitat Valenciana i culmina així un 
procés que es va anunciar en juliol de 2020. Es posa en valor la 
tasca educativa, social i cultural, única al món, que represen-
ten estes societats, algunes d’elles centenàries i bicentenàries, 
i que ja van ser declarades bé d’Interés Cultural Immaterial el 
2018.

27 - FEBRER - 2021

PAOLA DE LA CRUZ, MILLOR DOCENT D’INFANTIL ALS PREMIS 
EDUCA-ABANCA 2020 

/D�*DOD�GHOV�3UHPLV�(GXFD�$EDQFD�GHOV�0LOORUV�'RFHQWV�Gè(V-
panya 2020 es va celebrar dissabte 27 de febrer de 2021 en 
l’entorn virtual d’Isla Educa (La Corunya) conjuntament amb 
HO�&RQJU«V�0XQGLDO�Gè(GXFDFLµ�('8&$�������

/D�PHVWUD�GH�7RUUHQW�3DROD�GH� OD�&UX]�6£QFKH]�� GHO�&(,�'L-
noschool, va estar triada guanyadora en Educació Infantil se-
JXLGD�Gè$QD�0DU¯D�*RQ]£OH]�+HUUHUD��&(,3�0DHVWUR�(GXDUGR�
/RELOOR��5RWD��&DGLV�� L�3LODU�6HUUDQR�%XUJRV��&3,3�7HUHVD�%HU-
ganza, Boadilla del Monte, Madrid).
Es dona la circumstància que en gener de 2020 se li havia ator-
JDW�HO�VHJRQ�OORF�GH�0LOORU�'RFHQW�,QIDQWLO��HQ�OD��D�HGLFLµ�GèHV-
tos premis, corresponents a 2019.
Paola de la Cruz és mestra d’Educació Especial, formadora pe-
dagògica de docents, que fa més de 15 anys treballa en Educa-
ció Infantil, defensora d’una escola viva, oberta, interactiva, 
plena d’estímuls i artística. 
Fou funcionària en les Llars d’Infants de Cunit (Tarragona) i 
després va iniciar el seu treball de coordinadora pedagògica de 
les Escoles Infantils de criança respectuosa d’inspiració Reggio 
(PLOLD��'LQR6FKRRO�DO�9HGDW�GH�7RUUHQW�L�8UEDQ�'LQR6FKRRO�D�
Benimaclet.
Els promotors dels premis són Educa i A-Fundación. Educa és 
una plataforma digital per a la millora de la qualitat educativa, 
tant a l’àmbit familiar com a l’escolar, que aborda totes les eta-
pes i centres educatius. A-Fundación pertany a Abanca Cor-
SRUDFLµ�%DQF¢ULD�6$��HQWLWDW�ĆQDQFHUD�JDOOHJD�DPE�SUHVªQFLD�D�
tot l’estat espanyol i 7 països més.

28 - FEBRER - 2021

L’ACADÈMIA EUROPEA DE DIRECCIÓ I ECONOMIA DE L’EMPRESA RECORDA 
EL CATEDRÀTIC TORRENTÍ SALVADOR MIQUEL PERIS

(O�SURIHVVRU�WRUUHQW¯�6DOYDGRU�0LTXHO�3HULV��FDWHGU¢WLF�GH�&R-
PHUFLDOLW]DFLµ� L� ,QYHVWLJDFLµ�GH�0HUFDWV�GH� OD�8QLYHUVLWDW�GH�
València, que va faltar el 26 de febrer a l’edat de 88 anys, era 
recordat per l’Acadèmia Europea de Direcció i Economia de 
l’Empresa (AEDEM), un organisme d’intercanvi d’experiènci-
HV�GRFHQWV�L�LQYHVWLJDGRUHV�HQ�OD�GLVFLSOLQD�GH�'LUHFFLµ�L�*HVWLµ�
d’Empreses, de la qual era membre, amb el reconeixement per 
la seua destacada contribució als objectius de l’entitat.
6HJRQV�YD�HVFULXUH�Oè$('(0��ê(UD�DVVLGX�DOV�FRQJUHVVRV�QDFL-

onals i internacionals de l’Acadèmia on va forjar moltes amis-
tats que van perdurar al llarg dels anys. La seua empatia, afec-
te i bonhomia despertaren l’estima de companys en múltiples 
universitats de tota Espanya, on va ser ponent i va formar part 
de nombrosos tribunals...”
6DOYDGRU�0LTXHO��TXH�HVWDYD�FDVDW�DPE�)LQD�5RPHUR�$QGUHX�L�
DPE�TXL�YD�WLQGUH�WUHV�ĆOOV��3XUL��0DU¯D�-RV«�L�6DOYD��YD�VHU�XQ�
erudit nacional en el camp de la comercialització i investigació 
de mercats o màrqueting. Doctor en Ciències Econòmiques i 
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Empresarials va ser el primer professor de doctorat sobre con-
tinguts de Màrqueting i director de la primera tesi doctoral 
GèHVWD�PDWªULD�HQ�OD�8QLYHUVLWDW�-DXPH�,�GH�&DVWHOOµ�
Era participant habitual en les conferències i simpòsiums re-
latius a la matèria de la seua especialitat. Destaca en la seua 
trajectòria docent i d’investigació, la seua especialització en 
l’àmbit del màrqueting, com a director de moltes tesis doctorals 
en distintes universitats espanyoles. Va publicar nombrosos 
articles i llibres d’àmbit nacional i internacional, va participar 
en congressos vinculats amb el màrqueting organitzats en di-
ferents països i va col·laborar a través de convenis i projectes 
d’investigació amb un gran nombre d’empreses i entitats pú-
bliques i privades.
Després d’haver sigut el primer catedràtic en esta matèria de 
OD�8QLYHUVLWDW�GH�9DOªQFLD�L�HO�TXDUW�GH�WRWD�(VSDQ\D��DO�OODUJ�GH�
la seua carrera va rebre nombrosos reconeixements, entre els 
quals podem destacar el Premi a la Trajectòria en Màrqueting 
HQ�OD�;;,,�7UREDGD�GH�3URIHVVRUV�8QLYHUVLWDULV�GH�0¢UTXHWLQJ��
DWRUJDW�HO����GH�VHWHPEUH�GH������HQ�OD�8QLYHUVLWDW�Gè2YLHGR�
just quan va arribar el moment de la seua jubilació, o el Premi 
Carta de Poblament 2011, categoria Ciència, Tecnologia i Medi 
Ambient, atorgat pel l’Ajuntament de Torrent.
$OJXQHV� GH� OHV� VHXHV� SXEOLFDFLRQV�P«V� LPSRUWDQWV� VµQ�� �Ma-
temática Financiera. Teoría y práctica� ��D�HGLFLµ�� �������La evo-
OXFLµQ�GHO�PDUNHWLQJ�\� VX� FRQWULEXFLµQ�D� OD�SODQLĆFDFLµQ� HVWUDW«-
gica� ��������$Q£OLVLV� HVWUDW«JLFR�GH� ORV�6HFWRUHV� ,QGXVWULDOHV�\�GHO�
Turismo en la Comunidad Valenciana����YROXPV��The coming cri-
VLV� LQ� WKH�6SDQLVK�ZLQH� ,QGXVWU\� ��������The future role of bank 
branches and their managers: Compairing managerial perceptions 

LQ�&DQDGD�DQG�6SDLQ (1995), $Q£OLVLV� GH� OD� LQćXHQFLD�GHO� FLFOR�GH�
vida familiar en el gasto de los hogares españoles en alimentación 
(2000), o El estudio del comportamiento del adoptante objetivo en 
marketing social: una propuesta de una aplicación práctica (2002).

2 - MARÇ - 2021

HOMENATGE A L’AGRUPACIÓ LOCAL DE PROTECCIÓ CIVIL

L’Ajuntament va acollir un acte en agraïment a l’agrupació de 
Torrent, amb motiu del Dia del Voluntariat de Protecció Civil, 
per la seua bona labor al servei de la ciutadania torrentina 
La de Torrent va ser pionera en la Comunitat Valenciana quan 
es va constituir l’any 1982, i a hores d’ara continua treballant 
de manera altruista en les seues missions. 
Com a voluntariat especialitzat en emergències, l’àmbit d’actu-
ació d’este cos és molt ampli, ja que assumix una gran varietat 
de funcions de suport als cossos d’emergències professionals, 
entre les quals destaca la seua intervenció en incendis fores-
tals, accidents, inundacions i altres desastres meteorològics, 
així com en l’auxili de persones majors o en la senyalització de 
perills en les vies públiques.
Igualment, cal destacar el seu paper durant la crisi sanitària, 

ja que va ajudar a repartir material sanitari, va col·laborar en 
la desinfecció de la via pública, en el repartiment del “Menjar 
a casa”, en la localització de persones majors a l’extraradi del 
municipi, la distribució de mascaretes a les bústies de les ur-
banitzacions i en el suport a la Policia Local per a controlar el 
compliment del tancament perimetral a Torrent. A més a més 
FDO�GHVWDFDU�TXH��GXUDQW�HOV���PHVRV�GH�FRQĆQDPHQW��HVWHV�WDV-
TXHV�VXPDUHQ�XQ�WRWDO�GH�������KRUHV�L����YROXQWDULV�GHGLFDWV�
tots els dies.
'HV�GH�OD�Ć�GHO�FRQĆQDPHQW�KDQ�VHJXLW�UHDOLW]DQW�DFFLRQV�IR-
namentals de lluita contra la pandèmia, com la prevenció als 
mercats, el recolzament a la Policia en les vacunacions mas-
VLYHV��DL[¯�FRP�OD�FROyODERUDFLµ�DPE�&£ULWDV� L�%HQHVWDU�6RFLDO��
entre altres activitats.
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8 - MARÇ - 2021

ROSA MONZÓ, DOLORES BRUGUERA I MONTSE BAVIERA, 
DONES ATENEA 2021

El XXVI Premi Atenea, que l’Ajuntament de Torrent atorga 
FRLQFLGLQW�DPE�OD�FHOHEUDFLµ�GH� OD�6HWPDQD�GH�OD�'RQD��UHFR-
neix la lluita per la igualtat efectiva i reivindica el paper essen-
cial de les dones en la societat, i enguany el va concedir a tres 
dones que representen totes les professionals que treballen en 
els diferents centres de salut de la ciutat, per a destacar amb 
este guardó la seua labor en la lluita en primera línia contra la 
Covid-19.
Les guardonades en esta edició van ser Rosa Monzó, en repre-
VHQWDFLµ�GH�OHV�WUHEDOODGRUHV�GHO�&HQWUH�GH�6DOXW�7RUUHQW�,�L�GHO�
Consultori d’El Vedat, Dolores Bruguera, qui va acudir a l’acte 

UHSUHVHQWDQW�OHV�SURIHVVLRQDOV�GHO�&HQWUH�GH�6DOXW�7RUUHQW�,,��L�
0RQWVH�%DYLHUD��GHO�&HQWUH�Gè(VSHFLDOLWDWV�6DQWV�3DWURQV��
Dolores Bruguera va intervindre a l’acte per a fer un breu re-
pàs de les experiències que han viscut les professionals sanità-
ries, i va destacar l’esforç personal de totes i cadascuna d’elles, 
així com la important ajuda i la col·laboració que van rebre amb 
el suport de nombrosos organismes de l’administració pública.
$O�ĆQDO�GH�OèDFWH�HV�YD�SURMHFWDU�Oè¼OWLP�Y¯GHR�GH�OD�FDPSDQ\D�
“Essencials”, que arreplega el testimoni audiovisual de totes les 
seues protagonistes, de les dones que amb el seu treball acon-
seguixen mantenir el benestar del nostre veïnat.

9 - MARÇ - 2021

FERRAN SILLA I VÍCTOR GISBERT INGRESSEN EN LA JOVE ORQUESTRA DE 
LA GENERALITAT VALENCIANA

'RV�P¼VLFV�GH�OD�8QLµ�0XVLFDO�GH�7RUUHQW�YDQ�LQJUHVVDU�HQ�OD�
-RYH�2UTXHVWUD�GH�OD�*HQHUDOLWDW�9DOHQFLDQD��(OOV�VµQ�)HUUDQ�
6LOOD�2UW¯��SHUFXVVLµ��TXH�YD�HQWUDU�FRP�D�WLWXODU��L�9¯FWRU�*LV-
bert Artero (violoncel), com a primer suplent.

6èKDYLHQ�FRQYRFDW�XQ�WRWDO�GH����SODFHV�GLVWULEX±GHV�HQ�VLV�HV-
SHFLDOLWDWV�LQVWUXPHQWDOV��IDJRW��YLRO¯��YLROD��YLRORQFHO��FRQWUD-
baix i percussió, per a músics valencians d’entre 16 i 26 anys 
amb el tercer cicle del grau mitjà de música acabat.
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El procés selectiu tenia com a objectiu triar els joves instru-
PHQWLVWHV�SHU�D�SDUWLFLSDU�HQ�OHV�7UREDGHV�GH�OD�-RYH�2UTXHVWUD�
GH� OD�*HQHUDOLWDW� L� OD�UHVWD�GèDFWLYLWDWV�TXH�VèRUJDQLW]HQ�HQ�HO�
SHU¯RGH�GèDEULO�GH������D�DEULO�GH������
/D�-RYH�2UTXHVWUD�GH�OD�*HQHUDOLWDW�9DOHQFLDQD�GHS«Q�GH�OD�'L-
recció Adjunta de Música i Cultura Popular de l’Institut Valen-
cià de Cultura i està formada per 95 músics menors de 26 anys. 

Té com a objectiu contribuir a la formació dels músics mitjan-
çant trobades i tallers dirigits per destacats professors de cada 
especialitat instrumental. El seu director des de l’octubre de 
2017 és Pablo Rus Broseta, format a València, Lió, Amsterdam 
L�%HUO¯Q��L�DFWXDOPHQW�GLUHFWRU�DVVRFLDW�GH�OD�6HDWWOH�6\PSKRQ\��
on lidera una extensa varietat de programes.

19 - MARÇ - 2021

ADRIÁN CASTELLÓ REP EL PREMI WEDDING AWARDS DE BODAS.NET EN 
FOTOGRAFIA

/èHPSUHVD�GH�IRWRJUDĆD�$GUL£Q�&DVWHOOµ�YD�DFRQVHJXLU�HO�:HG-
ding Awards de Bodas.net, per la seua trajectòria i la seua tas-
ca professional en els casaments després d’un difícil any per 
al sector. Bodas.net va organitzar la 8a edició d’estos premis 
en què participaren les més de 48.000 empreses registrades 
al portal.
En esta edició, de manera excepcional, es reconeixia els mi-
llors professionals tant de 2019, darrera temporada nupcial 
celebrada amb normalitat, com la de 2020, en què han hagut 
de reagendar i donar servei a les parelles en condicions extra-
ordinàries.
(OV�:HGGLQJ�$ZDUGV�VµQ�HOV�¼QLFV�SUHPLV�GHO�VHFWRU�DWRUJDWV�
en base a les opinions de les parelles que han contret matrimo-
ni i ací precisament rau el seu valor.
$GUL£Q� &DVWHOOµ� FRPSWDYD� PDMRULW¢ULDPHQW� HQ� OHV� RSLQLRQV�
dins del seu aparador en Bodas.net amb una nota mitjana de 
5.0 sobre 5.0.

31 - MARÇ - 2021

75 ANIVERSARI DE LA GERMANDAT ORACIÓ DE L’HORT

La germandat torrentina Oració de l’Hort va celebrar el 75é 
aniversari de la seua fundació, amb un programa que incloïa 
OD�UHćH[Lµ�UHDOLW]DGD�SHU�OèDQWLF�FRQVLOLDUL��HO�SDUH�-DYLHU�/µSH]�
Díaz i el document digital del trasllat d’oració i penitència, que 
es van poder seguir a través del canal Youtube.
Este acte era la continuació del celebrat el 25 de març, a la par-
U´TXLD�1WUD��6UD��GH�0RQW�6Lµ��XQD�[HUUDGD�WLWXODGD�ê/D�*DLWD�
de l’Hort”, que va ser impartida pel pare dominic Martin Ale-
xis, de forma presencial amb limitació d’aforament.
(Q�OD�IXQGDFLµ�GH������SDUWLFLSDUHQ�)UDQFLVFR�3XLJ�*DUULJXHV��
Francisco Romeu Planells, Francisco Moreno March, Francis-
FR�0RUD�/HUPD��-RV«�/OµSH]�3LOHV��3DVFXDO�5LFDUW�0HVDGR��5L-
cardo Rodríguez López, Isidro Romeu Mora i Vicente Romeu 
Mora.
(O�SUHVLGHQW�DFWXDO�«V�)UDQFLVFR�-RV«�6LOOD�$JXVW¯�L�OD�JHUPDQD�
PDMRU�5HJLQD�6DQWDPDU¯D�&DVDQRYD��,QWHJUHQ�OD�-XQWD�'LUHF-
WLYD�GH������D�������9HUµQLFD�9LOODOED�2ORPEUDGD��YLFHSUHVL-
GHQWD���<DVPLQD�5DP¯UH]�GH�OD�7RUUH��VHFUHW¢ULD���$OIUHGR�6LOOD�
Mora (vicesecretari), Isidro Romeu Oliver (administrador), i els 
YRFDOV��9LFHQWH�-XDQ��QFKHO��$QWRQLR�9LODQRYD�2UWL]��$OIUHGR�
6LOOD�0RQWDQHU��$VFHQVLµQ�2ORPEUDGD�*DUF¯D��0RQWHVLµQ�6LOOD�
$JXVW¯��$QWRQLR�*LP«QH]�/µSH]��)UDQFLVFR�%HVµ�0RUD��)UDQ-
FLVFR�-RV«�6LOOD�0RQFKRO¯��-DXPH�6LOOD�6£QFKH]�L�$OEHUWR�<DJR�
Martín.
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31 - MARÇ - 2021

MIGUEL ÁNGEL GASCÓN, PRIMER PREMI DE POESIA DE LA GERMANDAT DE 
CONFRARIES DE LA SETMANA SANTA DE PEÑARANDA

0LJXHO��QJHO�*DVFµQ�YD�JXDQ\DU�HO�;;9,,,�3UHPL�1DFLRQDO�GH�
3RHVLD�GH�OD�*HUPDQGDW�GH�&RQIUDULHV�GH�OD�6HWPDQD�6DQWD�GH�
Peñaranda, amb el poema “Kyrie eleison”, una adaptació de les 
%HQDYHQWXUDQFHV�GH�Oè(YDQJHOL��/èDFFªVVLW�IRX�SHU�D�-RV«�$QWR-
QLR�0DUW¯QH]�*RQ]£OH]��DPE�ê$XWRHOHJ¯D�GH�OD�VROHGDGë�
Este certamen literari preveu que els poemes guanyadors i els 

ĆQDOLVWHV�TXH�HO�MXUDW�FRQVLGHUH��SRGUDQ�SRVWHULRUPHQW�VHU�SX-
blicats en un llibre per l’entitat organitzadora. A causa de la 
pandèmia no es va poder celebrar el lliurament del premi du-
UDQW�HO�SUHJµ�GH�OD�6HWPDQD�6DQWD��WDO�FRP�HV�ID�KDELWXDOPHQW��
L’any passat ja havia tret l’accèssit del certamen Para la Es-
SHUDQ]D�HQ�7LHPSRV�GH�'LĆFXOWDG�� FRQYRFDW�SHU� OD�)XQGDFLµ�
�QJHO�+HUUHUD�2ULD��DPE�HO�SRHPD�ê3DQGHPLD�GH�VLOHQFLRë�
0��$��*DVFµQ��7RUUHQW���������YD�WLQGUH�IRUPDFLµ�DFDGªPLFD�HQ�
estudis d’economia i ciències religioses. Està vinculat a la par-
U´TXLD�6DQW�-RVHS�GH�7RUUHQW�RQ�SDUWLFLSD�HQ�GLIHUHQWV�PLQLV-
teris pastorals, especialment en evangelització. Treballa com a 
DX[LOLDU�GH�VHUYLFL�HQ�OD�8QLYHUVLWDW�GH�9DOªQFLD��
En l’àmbit cultural i festiu és faller de la comissió de l’Avingu-
da i col·labora amb la festa fallera en general mitjançant les ac-
tivitats culturals, especialment l’elaboració de les explicacions 
YHUVLĆFDGHV�GHOV�PRQXPHQWV�L�GH�OOLEUHWV�IDOOHUV��'èHVWH�WUHEDOO�
té publicades les de més de 15 comissions falleres i des de fa 
més de 20 anys.
També col·labora en diferents publicacions com El Turista Fa-
llero o Lletrafaller i participa en altres iniciatives com els Premis 
de les Lletres Falleres. I té una columna en el periòdic local La 
Opinión.

14 - ABRIL - 2021

LAURA CABEDO, GUARDONADA EN EL III CERTAMEN DE RELATS 
D’HOMENATGE A GLORIA FUERTES

El 14 d’abril Laura Cabedo va guanyar el primer premi del III 
&HUWDPHQ� GH� 5HODW� &XUW� HQ� KRPHQDWJH� D� *ORULD� )XHUWHV�� GH�
l’Ajuntament de Rincón de la Victoria (Màlaga) amb l’obra “En 
un lugar de la nada”.
La quantitat de treballs que s’havien presentat (1.145) amb 
obres procedents d’Alemanya, Argentina, Mèxic, Israel, Ca-
QDG¢��3RO´QLD��1RYD�<RUN��HQWUH�GèDOWUHV��GRQD�XQD�LGHD�GH�OD�
importància d’este guardó.
Prèviament ja n’havia obtingut altres.
(O�;�3UHPL�,QWHUQDFLRQDO�3DWULFLD�6£QFKH]�&XHYDV��TXH�HV�YD�
IDOODU�Oè���GH�JHQHU�L�KDYLD�HVWDW�SDWURFLQDW�SHU�6LND��$OFREHQ-
das, Madrid), va comptar amb una gran participació de 545 
obres d’entre les quals, i en la categoria nacional, la signada per 
Laura Cabedo, “Terra Levis”, va obtindre una menció especial. 
El 4 de març va guanyar el segon premi del Concurs de Relats 
Breus “Mujeres” de l’Ajuntament d’Husillos (Palència), amb el 
treball “Rosas rojas”. I el 28 de març es va fallar el X Certa-
PHQ�1DFLRQDO�GH�3RHVLD�$6($32�������$VVRFLDFLµ�(VSDQ\ROD�
d’Amics de Poesia), en què l’autora torrentina va aconseguir el 
SULPHU�SUHPL�DPE�ê/£JULPD�VRODë�
(O���GèDEULO�YD�UHEUH�WDPE«�HO�VHJRQ�SUHPL�GH�OD�FDWHJRULD�6ª-
QLRU�GHO�;,;�&HUWDPHQ�GH�3RHVLD�ê+XHUWD�GH�6DQ�/RUHQ]Rë��GH�
6HJ´YLD��DPE�HO�SRHPD�ê/RV�FDEDOORV�FLHJRVë��
Després del Premi del 14 d’abril de Rincón de la Victoria (Mà-
ODJD���HQFDUD�DFRQVHJXLULD�HVWRV�DOWUHV�
9,,�&HUWDPHQ�GH�5HODW�&XUW�GH� OD�*HUPDQGDW�GH�'RQDQWV�GH�
6DQJ� GH� =DPRUD� ���� GèDEULO��� VHJRQ� SUHPL� GHO�;;,� &HUWDPHQ�
de Literatura Miguel Artigas, promogut per l’Ajuntament de 
0RQUHDO�GHO�&DPSR� L� HO�&HQWUR�GH�(VWXGLRV�GHO� -LORFD� ����GH�
maig), Concurs Poètic Primavera ALCAP 2021, convocat per la 
Asociación Literaria Castellonense de Amigos de la Poesía i pa-

WURFLQDW�SHU�OD�)XQGDFLµ�'£YDORV�)OHWFKHU�����GH�MXQ\���SULPHU�
SUHPL�GHO�;;9�&HUWDPHQ�GH�3RHVLD�0DUF�*UDQHOO�Gè$OPXVVD-
IHV��DPE�ê6RQDWD�SDUD�SRHWDV�FLHJRVë��HOHJLW�HQWUH�����REUHV�GH�
diversos llocs d’Espanya i bona part de procedència interna-
cional (29 de juliol), i en desembre guanyaria el primer premi 
del XIV Certamen Literari de l’A VV El Vedat, amb el treball 
titulat “El regreso”.
/DXUD�&DEHGR��7RUUHQW��������YD�IDOWDU�D�ĆQDOV�GH�GHVHPEUH�D�
conseqüència de les greus complicacions que seguiren a una 
delicada intervenció quirúrgica, truncant-se una carrera lite-
rària molt prometedora i l’alegria de la família que formava 
DPE�HO�VHX�PDULW�)HUQDQGR�� OHV�VHXHV�ĆOOHV�EHVVRQHV�0LUHLD�L�
/DXUD��L�HO�VHX�JHUP¢�6HUJLR��

VA FALTAR EN DESEMBRE
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Reproduïm unes paraules seues escrites a la solapa del llibre 
Vidas mojadas (2019), que ens donen idea dels seus projectes i 
LOyOXVLRQV��ê(VFULF�JU¢FLHV�D�OD�VHQVLELOLWDW�L�OèDIDQ\�GHO�SRHWD�SLQ-
tor que fou mon pare i a l’exemple de la gran lectora que fou 
ma mare. Ho faig en l’aire, en el Metro, en la matinada... per 
tocar coses que no es poden tocar més que allargant les parau-
les com si foren dits, sentir que emocionen amb el seus xicotets 
FROSV�GH�VDQJ��6¯��PèDJUDGD�UHFµUUHU�HL[RV�SRQWV�LQGHVWUXFWLEOHV�
que es teixixen lletra a lletra. Deixar històries esteses al sol 
como llençols blancs”.

I estes altres, escrites al periodista, en un dels missatges per 
a donar informació de la seua activitat, quan ja començava a 
HVWDU�DIHFWDGD�SHU�OD�PDODOWLD��ê7LQF�WDQWV�SURMHFWHV�L�FRVHV�TXH�
fer, històries per escriure, carinyo que repartir, que em dona 
pena no poder fer-ho”. 
La nostra veïna Laura Cabedo mereix estar en eixe lloc de la 
memòria col·lectiva de la nostra ciutat en la qual romanen 
aquelles persones que han fet de la seua vida un exemple a 
seguir i ens deixen el seu treball com una preuada herència per 
a les generacions futures. 

27 - ABRIL - 2021

ESPORTISTES D’ELIT I PROMOCIÓ AMB UNA BECA MUNICIPAL

Convocades per la Fundació Esportiva Municipal el 27 d’abril 
es feren públiques les beques per a esportistes individuals de la 
Ciutat de Torrent, d’Elit o Promoció (any 2020).
'H� ������ õ�� &DUORV� /µSH]� 6DL]�� 5D¼O� 0DUHN� 6]SXQDU� 5RVD��
+XJR�/«Y¬TXH�%LRVFD���VFDU�7DGHR�$PDGRU�)HUQ£QGH]��&ODX-
dia Rubio Rodríguez i Marta Rubio Rodríguez.
'H� ���� õ��0DUWLQD� /ORYHUD� 9HUGHW�� &DUPHQ� $UHQDV� *DUF¯D��
3DWULFLD�<HVWH�$SDULFLR��&DQGHOD�3HULV�*RQ]£OH]� L�6DUD�/µSH]�
Rodríguez.
També s’adjudicaren beques a esportistes que complien la con-
dició de pertànyer a una federació de les distintes modalitats i 
HVSRUWV�D�����SHUVRQHV��D�UDµ�GH�����õ�FDGDVFXQD��SHU�XQ�YDORU�
WRWDO�GH�����������õ�
Així mateix es concediren subvencions a 18 entitats o clubs 
TXH�FRPSWHQ�DPE�HVSRUW�EDVH��HVSRUW�IHPHQ¯�L�R�HVSRUW�DGDS-
tat, amb una quantitat que oscil·la entre els 500 i els 6.000 €.

27 - ABRIL - 2021

EL RESTAURANT EL BALL DE TORRENT REP EL SEGELL L’EXQUISIT 
MEDITERRANI

El restaurant El Ball de Torrent, antigament Casa Agustín, es 
va adherir al segell de la Comunitat Valenciana L’Exquisit Me-
diterrani, un element central que representa els valors de la 
QRVWUD�JDVWURQRPLD��6REUH�HVWD�TXDOLĆFDFLµ�SLYRWHQ�HOV�PLVVDW-
ges i les accions promocionals d’experiències turístiques vin-
culades a la nostra gastronomia valenciana, amb paràmetres 
de qualitat i autenticitat, de la marca Turisme de la Comunitat 
Valenciana.
8Q�VHJHOO�DPE�TXª�HV�SUHW«Q��SHU�XQD�EDQGD��PLOORUDU�OD�LGHQ-
WLĆFDFLµ�GH� OèRIHUWD� WXU¯VWLFD�JDVWURQ´PLFD�SU´SLD��GH�TXDOLWDW�
i diferenciada per part de la demanda turística i, de l’altra, 
potenciar la competitivitat del producte turístic gastronòmic 
focalitzant millor les estratègies, els incentius i programes pú-

blics de foment cap a les empreses.
L’adhesió es formalitza a través d’una “Expressió d’Interés” 
que les entitats presenten a la secretaria autonòmica de Tu-
risme i del registre d’esdeveniments gastronòmics (lexquisit-
mediterrani_turisme@gva.es), actuacions de foment i altres 
iniciatives de promoció gastronòmica al Catàleg d’Accions 
L’Exquisit Mediterrani.
El Ball de Torrent -del qual és gerent Raúl Cob Ferrer- és el 
primer restaurant de la ciutat distingit amb este segell, que té 
DO�YROWDQW�GH�����UHJLVWUHV�HQ�WRWDO�bb

KWWSV���ZZZ�\RXWXEH�FRP�ZDWFK"Y =-U6&J8JS.4
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30 - ABRIL - 2021

DOCTORAT EXCEL·ENT CUM LAUDE DE LOURDES CHULIÁ

/èRERLVWD�L�LQYHVWLJDGRUD�/RXUGHV�&KXOL£�3HULV��SURIHVVRUD�GH�OD�
8QLµ�0XVLFDO�GH�7RUUHQW��YD�DFRQVHJXLU�OèH[FHOyOHQW�FXP�ODXGH�
DPE�PHQFLµ�LQWHUQDFLRQDO�HQ�OD�VHXD�WHVL�GRFWRUDO�WLWXODGD��ê(V-
WXGLR�GH�OD�WUDQVLFLµQ�ĆEUREODVWR�PLRĆEUREODVWR��OD�VHQHVFHQ-
FLD�\�HO�PHWDEROLVPR�GH�ĆEUREODVWRV�DLVODGRV�GH�SDFLHQWHV�FRQ�
ĆEURVLV�SXOPRQDU�LGLRS£WLFD��3DSHO�GH�OD�QLFRWLQDPLGD�Q�PHWLO�
WUDQVIHUDVD� �1107�ë�� TXH�YD� VHU�SUHVHQWDGD�HO� ���GèDEULO� HQ�
OD�)DFXOWDW�GH�)DUP¢FLD�GH�OD�8QLYHUVLWDW�GH�9DOªQFLD��/HV�LQ-
vestigacions portades a terme li han permés descobrir un pro-
metedor marcador de diagnòstic per als pacients amb Fibrosis 
Pulmonar Idiopàtica. Concretament es tracta d’una proteïna 
enzimàtica que podria avaluar-se a través d’un simple anàlisi 
de sang mitjançant la determinació dels seus productes de re-
acció. A més a més, esta podria convertir-se en diana terapèu-
tica, ja que la seua modulació té un efecte directe en la reducció 
GHO�SURF«V�ĆEU´WLF�DVVRFLDW�D�OD�PDODOWLD��IHW�TXH�VXSRVDULD�XQ�
gran avanç per a la lluita contra esta i un augment de l’espe-
rança de vida d’estos pacients.

/RXUGHV� &KXOL£� 3HULV� YD� Q¢L[HU� D� %HQLSDUUHOO� OèDQ\� ������9D�
UHDOLW]DU�HOV�VHXV�HVWXGLV�HQ�HO�&ROyOHJL�6DQWD�7HUHVD�GH�-HV¼V�
�7RUUHQW��L�HQ������YD�REWLQGUH�HO�*UDX�HQ�)DUP¢FLD�HQ�OD�8QL-
YHUVLWDW�GH�9DOªQFLD��DPE�H[FHOyOHQWV�TXDOLĆFDFLRQV��9D�REWLQ-
GUH�HO�0¢VWHU�HQ�)RUPDFLµ�GHO�3URIHVVRUDW�GH�6HFXQG¢ULD�HQ�HO�
FXUV������������'XUDQW�OèHODERUDFLµ�GHO�VHX�7UHEDOO�)L�GH�*UDX�
YD�UHEUH�GRV�EHTXHV�GèLQYHVWLJDFLµ��XQD�GH�OD�89�L�OèDOWUD�GH�OD�
Associació Espanyola contra el Càncer (AECC). A continuació 
YD�DFRQVHJXLU�XQD�EHFD�SUHGRFWRUDO�GH�FRQFXUV�S¼EOLF�GH�OD�89�
dins del Programa d’Atracció al Talent, per a portar a terme la 
WHVL�GRFWRUDO��$�P«V�D�P«V��YD�UHDOLW]DU�XQD�HVWDGD�HQ�OD�8QL-
YHUVLW\�RI�0LFKLJDQ��((88��HQ�HO�ODERUDWRUL�GH�6�+��3KDQ��UHIH-
UHQW�HQ�HO�PµQ�GH�OD�)LEURVL�3XOPRQDU�,GLRS£WLFD��
5HVSHFWH�D�Oè¢PELW�PXVLFDO�KD�HVWDW�RERª�GH�OD�-RYH�2UTXHVWUD�
GH� OD�*HQHUDOLWDW�9DOHQFLDQD� �-2*9��� GH�7KH�:RUOG�2UFKHV-
WUD� �7:2���GH� OD�2UTXHVWUD�)HGHUDO� �2)60&9���0DQQKHLPHU�
3KLODUPRQLNHU� �$OHPDQ\D��� Oè2UTXHVWUD� )LOKDUP´QLFD� GH� OD�
8QLYHUVLWDW�GH�9DOªQFLD��2)89���2UTXHVWUD�GH�9DOªQFLD�L�GH�OD�
-XQJH�2UFKHVWUD�GH�+DQQRYHU��$FWXDOPHQW�IRUPD�SDUW�GH�OHV�
formacions Ensemble Palau, Orquestra de Cambra Eutherpe, 
/D�/¯ULFD�GH�6LOOD��8QLµ�0XVLFDO�GH�7RUUHQW� L�RFXSD�HO�SULPHU�
lloc en la borsa d’oboè de la Banda Municipal d’Albacete.
En l’actualitat, és investigadora postdoctoral i professora del 
'HSDUWDPHQW�GH�)LVLRORJLD�GH�OD�)DFXOWDW�GH�)DUP¢FLD�GH�OD�89��
activitat que compagina com a mestra d’oboè a les Escoles de 
Oè$JUXSDFLµ�PXVLFDO�6DQWD�&HF¯OLD�Gè$OF¢VVHU��/D�/¯ULFD�GH�6LOOD�
L�OD�8QLµ�0XVLFDO�GH�7RUUHQW�
*U¢FLHV�D�OèHODERUDFLµ�GèXQ�SURMHFWH�DPELFLµV�SHU�D�DSURIXQGLU�
en l’estudi del melanoma, recentment li han concedit una beca 
SRVWGRFWRUDO�GH�FRQFXUV�S¼EOLF�ê0DUJDULWD�6DODVë�SHU�D�GHVHQ-
volupar la seua activitat investigadora en el prestigiós Barts 
&DQFHU�&HQWHU�GHO�&DQFHU�5HVHDUFK�,QVWLWXW�GH�5HJQH�8QLW�GX-
UDQW�GRV�DQ\V��DPE�ELWOOHW�GH�WRUQDGD�D�OD�89�XQ�WHUFHU�DQ\�

7 - MAIG - 2021

MARCOS CAMPOS ACONSEGUIX UNA ESTRELLA MICHELIN AMB EL 
RESTAURANT PORTO DE CHICAGO

El torrentí Marcos Campos es va convertir en el cuiner més 
jove de la Comunitat Valenciana a obtindre una prestigiosa 
HVWUHOOD�0LFKHOLQ� DOV�(VWDWV�8QLQWV�� DO�5HVWDXUDQW�3RUWR�� TXH�
va obrir les seues portes en 2019 per a oferir cuina gallega. 
Després d’un any difícil per al sector gastronòmic, el treball 
del torrentí ha sigut reconegut per la guia i ha rebut la seua 
primera estrella.
Marcos i el seu equip mai es van donar per vençuts durant 
el temps de pandèmia i van treballar més intensament per a 
tirar avant el seu negoci. El cuiner va explicar que, després de 
sobreviure a un any tan complicat per al sector de la restaura-
ció a escala mundial, no s’esperaven cap reconeixement i molt 
menys el més important per a un restaurant.
0DUFRV�&DPSV��7RUUHQW��������YD�HVWXGLDU�FXLQD�HQ�OD�8QLYHUVL-
tat Laboral de Xest mentre treballava en la carnisseria familiar 
al nostre poble i no va tardar a aconseguir un lloc com a part 
de l’equip de Las Rejas, restaurant amb estrella Michelin situat 
D�/DV�3HGUR³HUDV��&RQFD���(Q������HV�YD�WUDVOODGDU�D�&KLFDJR�
per a fer-se un lloc en el sector gastronòmic, a l’altre costat del 
món, i ha estat xef executiu de Bonne Homme Hospitality, i ha 
dirigit sis dels restaurants més populars de la ciutat.
El torrentí ja havia aconseguit en els dos úlims anys rebre el 

Premi a la Millor Paella, plat que no té secrets per a ell venint 
d’on ve.
Tant Marcos como la seua parella Paloma Martínez consideren 
el personal dels restaurants com una part fonamental, sense la 
qual seria molt difícil arribar als objectius que es marquen en 
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cada moment. I esta consideració l’han pogut expressar, d’una 
forma molt destacada, en l’època en què la pandèmia obliga-
YD�D�WDQFDU�HOV�ORFDOV�L��DSURĆWDQW�TXH�WHQLHQ�PDWªULHV�SULPHV�

emmagatzemades, es dedicaren a preparar menjar casolà dues 
o tres vegades a la setmana per a repartir entre els 400 em-
pleats.

20 - MAIG - 2021

FELIPE HURTADO REP LA MEDALLA DE DISTINCIÓ DE LA FEDERACIÓ 
LLATINOAMERICANA DE SOCIETATS DE SEXOLOGIA I EDUCACIÓ SEXUAL

(Q�HO�WUDQVFXUV�GHO�;;�&RQJU«V�/ODWLQRDPHULF¢�GH�6H[RORJLD�L�
(GXFDFLµ�6H[XDO��TXH�HV�YD�FHOHEUDU�HQ�O¯QLD�HOV�GLHV��������L����
de maig, el psicòleg de Torrent Felipe Hurtado va ser distingit 
amb la Medalla de Distinció en Vida en reconeixement a les 
VHXHV�FRQWULEXFLRQV�IRQDPHQWDOV�HQ�HO�FDPS�GH�OD�6H[RORJLD�D�
nivell internacional.
Felipe Hurtado ha estat notícia en els últims anys per diferents 
projectes, premis i càrrecs, com ara el II Premi Dr. León Ro-
EHUWR�*LQGLQ��D�%XHQRV�$LUHV��RQ�WDPE«�YD�VHU�HOHJLW�VHFUHWDUL�
general per al quatrienni 2018-2022 de la Federació Llatinoa-
PHULFDQD�GH�6RFLHWDWV�GH�6H[RORJLD�L�(GXFDFLµ�6H[XDO�)/$66(6�

��������SDUWLFLSDFLµ�HQ�HO�;;,9�&RQJU«V�GH�Oè$VVRFLDFLµ�0XQGL-
DO�SHU�D�OD�6DOXW�6H[XDO��:$6���RUJDQLVPH�TXH�FHOHEUDYD�HOV����
DQ\V�GH�OD�VHXD�IXQGDFLµ���������HOHJLW�SUHVLGHQW��GH�Oè$FDGªPLD�
(VSDQ\ROD�GH�6H[RORJLD�L�0HGLFLQD�6H[XDO��5HFRQHL[HPHQW�GH�
%RQHV�3U¢FWLTXHV�HQ�6DOXW�DWRUJDW�SHU� OD�'LUHFFLµ�*HQHUDO�GH�
6DOXW� 3¼EOLFD� GH� OD� *HQHUDOLWDW�9DOHQFLDQD� L� HGLFLµ� GHO� OOLEUH�
Atención sociosanitaria de la transexualidad y diversidad identi-
taria��HQ�FRRUGLQDFLµ�DPE�0DUFHOLQR�*µPH]�%DODJXHU��������

18 - NOVEMBRE - 2021

PREMI MENINAS A LA UNITAT DE CIRUGIA 
RECONSTRUCTIVA DE LA MUTILACIÓ
GENITAL FEMENINA

/D�8QLWDW�GH�5HIHUªQFLD�GH�&LUXJLD�5HFRQVWUXFWLYD�GH�OD�0X-
WLODFLµ�*HQLWDO� )HPHQLQD� GHO�'RFWRU� 3HVHW�� UHSUHVHQWDGD� SHU�
)HOLSH�+XUWDGR��YD�UHEUH��HO����GH�QRYHPEUH��D�Oè(GLĆFL�(O�5H-
llotge, del Port, el Premi Meninas que concedix la Delegació 
GHO�*RYHUQ�GH�OD�&9��HQ�OD�VHXD�VHWHQD�HGLFLµ��SHU�D�GLVWLQJLU�
organitzacions i persones copmpromeses en l’eradicació de la 
violència de gènere. 
(OV�DOWUHV�JXDQ\DGRUV�YDQ�VHU��+LODQGR�9LGDV��Oè$VVRFLDFLµ�0X-
MHUHV�[�0XMHUHV��OD�SURIHVVRUD�WLWXODU�GH�OD�8QLYHUVLWDW�-DXPH�,�
GH�&DVWHOOµ�$VXQFLµQ�9HQWXUD��L�Oè$MXQWDPHQW�GH�6DJXQW�

21 - MAIG - 2021

LA MESTRA CONXA ROMERO I EL RECTOR VICENT CARDONA REBEN ELS 
PREMIS DE L’IDECO HORTA SUD

Divendres 21 de maig, a l’Antic Mercat de Torrent, es va ce-
OHEUDU� OèDFWH�GH� OOLXUDPHQW�GHOV�3UHPLV� ,'(&2�+RUWD� 6XG� HQ�
la Festa Comarcal 2021, que compta amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Torrent.

V PREMI CARMEN VALERO, A CONXA ROMERO. Es conce-
dix a una coherent trajectòria local en defensa i promoció de la 
llengua i cultura del nostre país. Conxa Romero i Caudeli, mes-
tra compromesa, ha format part de dues escoles pioneres en 
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OèHQVHQ\DPHQW�HQ�YDOHQFL¢�� OD�7UDPXQWDQD��DO�9HGDW�GH�7RU-
rent, en 1968, i la Nostra Escola Comarcal, en 1972, arrelada 
a Picassent. Ha estat membre del moviment Freinet a través 
GH� OD�6HFFLµ�GH�3HGDJRJLD�GH�/R�5DW�3HQDW�� Oè$VVRFLDFLµ�SHU�D�
OD�&RUUHVSRQGªQFLD�L�OD�,PSUHPWD�D�Oè(VFROD��$&,(6��L�HO�0RYL-
ment d’Escola Popular del PV (MCEP). Des d’aquest moviment 
freinetista va participar en les primeres Escoles d’Estiu del PV, 
en la publicació d’articles educatius en la revista All-i-oli i en la 
realització de nombrosos cursos didàctics. Actualment forma 
SDUW�GHO�&ROyOHFWLX�GH�0HVWUHV�-XELODWV�)UHLQHWLVWHV�GHO�39��
Va rebre el guardó de mans del president de l’IDECO Alfred 
Ramos després que Adela Costa, fundadora de l’Escola Tra-
muntana, explicara la seua trajectòria
;,�35(0,�48,&2�025(7��$�9,&(17�&$5'21$��(V� UHFR-
neix persones o institucions que s’han distingit pel seu treball 
de vertebració, cohesió social, desenvolupament cultural, edu-
FDWLX�R�HFRQ´PLF�GHO�SDWULPRQL�FXOWXUDO�GH�Oè+RUWD�6XG��9LFHQW�
&DUGRQD�L�3XLJ��UHFWRU��LQćX±W�SHO�FRUUHQW�UHQRYDGRU�GHO�&RQ-
FLOL�9DWLF¢�,,�L�HOV�SODQWHMDPHQWV�GH�-RDQ�)XVWHU��«V�XQ�FDSHOO¢�

progressista vinculat amb el poble, la cultura i la llengua del 
PV. Format en el seminari de Montcada, després d’una acti-
YLWDW�SDVWRUDO�D�OD�9DOO�Gè$OEDLGD�L�OD�6DIRU��KD�HVWDW�UHFWRU�D�OD�
comarca de les parròquies de la Mare de Déu de l’Olivar d’Ala-
TX¢V� ������������ L�6DQW�&ULVW´IRU�0¢UWLU�GH�3LFDVVHQW� ������
ĆQV�DUD���+D�DQLPDW�OD�FUHDFLµ�GH�O¯QLHV�GH�YDOHQFL¢�D�Oè(VFROD�
Parroquial de Picassent i els moviments Escolta Argila i Pas 
de Pi. Va fundar La Fulla de l’Olivar, en 1985, a Alaquàs, i va 
ser director de 6Dµ (1995 i 1998), on actualment forma part del 
Consell de Redacció.
/D�GLUHFWLYD�GH�Oè,'(&2�3UHVHQ�6HQD�OL�YD�OOLXUDU�HO�SUHPL�L�HO�YD�
presentar Rafael Roca, expresident de l’entitat.
Es va fer entrega també del XXIV Premi d’Investigació Horta 
6XG��IDOODW�HQ�RFWXEUH�GH�OèDQ\�DQWHULRU��D�6DQWLDJR�)HUUDQGLV��
SHU�OèHVWXGL�ê)DXVW¯�%DUEHU£��(O�SDUH�GHO�YDOHQFLDQLVPH�SRO¯WLFë��
I es presentà el llibre Les alqueries de Picanya��GH�-RDTX¯Q�9L-
la-Belda, editat per Perifèric Edicions, que és fruit del XXIII 
Premi d’Investigació.

21 - MAIG - 2021

PABLO CANTERO I HUGO LÉVÊQUE, SELECCIONATS PER AL PROJECTE 
D’ESPORTS FER 2021

El Projecte FER 2021, de la Fundació Trinidad Alfonso, té 150 
esportistes, la xifra més alta des de la seua creació, amb una 
quantitat global d’ajudes d’1.200.000 euros.
En la seua novena edició van estar seleccionats dos esportistes 
GH�7RUUHQW��3DEOR�&DQWHUR��HQ�OèDSDUWDW�Gè(OLW��L�+XJR�/«Y¬TXH��
en Viver, els dos presents ja en l’edició de 2020.
Pablo Cantero (atletisme paralímpic) és graduat en Psicologia 
i en 2019 va ser campió d’Europa amb la selecció espanyola 
de futbol per a cecs. Anteriorment havia participat en proves 
d’atletisme, amb diferents competicions exitoses tant en Es-

SDQ\D� FRP� HQ�(XURSD�� 3DEOR� HVWDYD� VHOHFFLRQDW� SHU� DOV� -RFV�
2O¯PSLFV�GH�7RNLR�
+XJR�/«Y¬TXH��DWOHWLVPH��FXUVD�Oè(62��(O�SULQFLSDO�ª[LW�HVSRU-
WLX�GH������YD�VHU�OèRU�GHO�&DPSLRQDW�Gè(VSDQ\D�6XE����HQ�VDOW�
DPE�SHU[D�D� OèDLUH� OOLXUH� L�HQ�������HOV�RUV�GHO�3URYLQFLDO�-X-
venil i de l’Autonòmic, també en salt amb perxa, disputats al 
Pavelló Lluís Puig en la segona quinzena de febrer.
Amb el seu club, el CAT Torrent, va quedar tercer en l’Autonò-
mic de Clubs de Pista Coberta (gener 2021) i segon en l’Autonò-
mic i el Provincial d’Aire Lliure (abril i maig de 2021). 

22 - MAIG - 2021

ITZIAR RÓDENAS, BELÉN MUÑOZ I ANA HEREDERO, PREMIADES AL 
CONCURS DE LITERATURA EN VALENCÀ SAMBORI

$O� OOLXUDPHQW� GH� 3UHPLV� GHO� &RQFXUV� 6DPERUL� GH� /LWHUDWXUD�
en Valencià, celebrat al Castell d’Alaquàs, dissabte 22 de maig, 
tres alumnes de Torrent van estar guardonades pels treballs 
SUHVHQWDWV�
,W]LDU�5µGHQDV�*ULPDOGL��,(6�9HOHV�H�9HQWV��YD�REWLQGUH�HO�SUL-

PHU� SUHPL� GH� OD� FDWHJRULD� 3ULPHU� &LFOH� GH� 6HFXQG¢ULD�� DPE�
“Ferides”.
Belén Muñoz Ruiz (Escola El Drac) va ser distingida amb un 
premi especial dels cinc que s’atorgaren en eixa mateixa cate-
JRULD�GH�6HFXQG¢ULD��DPE�ê8Q�PµQ�P¢JLFë��
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$QD�+HUHGHUR�$OPDQVD� �&(,3�6DQW�3DVTXDO��YD�VHU� OD�VHJRQD�
FODVVLĆFDGD�GH�OD�FDWHJRULD�3ULPHU�&LFOH�GH�3ULP¢ULD��DPE�HO�UH-
lat “El pingüí que volia volar”.
(VFROD�9DOHQFLDQD� L� OD�)XQGDFLµ� 6DPERUL�KDYLHQ� FRQYRFDW� HO�
XXIII Concurs de Literatura en Valencià 2021, per tal de pro-
moure i difondre el seu ús dins l’àmbit escolar, i està adreçat a 
OèDOXPQDW�Gè,QIDQWLO��3ULP¢ULD�� 6HFXQG¢ULD��%DW[LOOHUDW� L�&LFOHV�
)RUPDWLXV�� )RUPDFLµ� GH� 3HUVRQHV� $GXOWHV� L� (VFROHV� 2ĆFLDOV�
d’Idiomes (EOI) i de l’alumnat amb necessitats educatives es-
pecials.
A l’escenari rebien a l’alumnat per rebre el guardó l’alcalde i 
OD�UHJLGRUD�Gè$ODTX¢V�$QWRQLR�6DXUD�L�0DULDQ�(VSHUW��L�;DYLHU�
*RPLV�L�2WL�6RULD��UHSUHVHQWDQWV�GH�OD�)XQGDFLµ�6DPERUL�L�GHO�
*XDL[�+RUWD�6XG�

28 - MAIG - 2021

LA FUNDACIÓ HORTA SUD REP EL 2N PREMI GO! A LA SOCIETAT CIVIL

/D�'LSXWDFLµ�GH�9DOªQFLD��D�WUDY«V�GH�OD�'HOHJDFLµ�GH�*RYHUQ�
Obert i Participació, va realitzar, el 28 de maig, l’acte de lliu-
UDPHQW�GHOV�3UHPLV�*2��D�OD�LQYHVWLJDFLµ�L�D�OD�VRFLHWDW�FLYLO�HQ�
JRYHUQ�REHUW�� DPE� OD�ĆQDOLWDW�GH� UHFRQ«L[HU� OD� ODERU�GH�SHU-
sones físiques i jurídiques en els camps de la investigació, la 
divulgació, el desenvolupament d’aplicacions i la promoció de 
la cultura de govern obert i la responsabilitat social.
(Q�OD�PRGDOLWDW�GH�6RFLHWDW�&LYLO�SHU�D�DFFLRQV�GH�GLIXVLµ��HVWX-
dis o promoció per a organitzacions, associacions i col·lectius 
VRFLDOV��OD�QRVWUD�)XQGDFLµ�+RUWD�6XG�YD�UHEUH�HO�VHJRQ�SUHPL��
DPE�/DXUD�-XDQ�L�-XOLR�+XHUWD��UHSUHVHQWDQWV�GH� OèHQWLWDW�HQ�
l’acte.
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20 - JULIOL - 2021

SIS PREMIS EN EL FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE PUBLICITAT SOCIAL

(O�)HVWLYDO�,QWHUQDFLRQDO�GH�3XEOLFLWDW�6RFLDO�YD�JXDUGRQDU�HO�
SURMHFWH�ê+LVW´ULHV�GH�6XSHUDFLµ�,,ë��XQ�WUHEDOO�TXH�FRQW«�QDU-
racions il·lustrades d’onze associacions de diferents llocs de la 
província de València i compta amb la col·laboració d’il·lustra-
dors de prestigi com Paco Roca i Ana Himes.
6L�OD�SULPHUD�HGLFLµ�YD�VHU�UHFRQHJXGD�DPE�WUHV�SUHPLV�3XEOL-
festival i un premi La Lluna, enguany es reconeixia al projecte 
DPE�HVWRV�VLV�JXDUGRQV��0LOORU�RULJLQDOLWDW�HQ�HVSRW�ZHE��0LOORU�
HĆF¢FLD�HQ�DQLPDFLµ��0LOORU�GLVVHQ\�HQ�SURMHFWH�R�DFFLµ�VRFLDO��
Millor creativitat en còmic social, Agència amb millor disseny 
i Anunciant amb millor execució.
'HV�GHOV�VHXV�LQLFLV��ê+LVW´ULHV�GH�6XSHUDFLµë�VèKD�FDUDFWHULW]DW�
per potenciar la intel·ligència col·lectiva en tota la seua força, 
i per fer-ho des de la visibilització de les històries de les perso-
nes que s’organitzen per aconseguir un món millor, que pen-
sen en el bé comú i que fan que la humanitat progresse.

29 - OCTUBRE  - 2021

EL PROJECTE SERÀ HORTA SUD 2030, 
VALIDAT PER LA UNIÓ EUROPEA

/D�)XQGDFLµ�+RUWD�6XG�HV�YD�FRQYHUWLU�HQ�OD�SULPHUD�HQWLWDW�
sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana i la tercera 
d’Espanya en assumir promeses concretes en el marc del Pacte 
Europeu pel Clima. Les promeses, enquadrades en el projec-
WH�GH�UHFRQVWUXFFLµ�FRPDUFDO�6HU¢�+RUWD�6XG�������YDQ�HVWDU�
YDOLGDGHV�SHU�OD�8QLµ�(XURSHD�FRP�D�HLQD�¼WLO�L�DGHTXDGD�SHU�
fer front al canvi climàtic i avançar cap a un model econòmic, 
social i polític més sostenible.
/èDFFHSWDFLµ�SHU�SDUW�GH�OD�8QLµ�(XURSHD�FRPSURPHW�D�OD�)XQ-
GDFLµ�+RUWD� 6XG� D� GLYXOJDU� S¼EOLFDPHQW� GDGHV� FOLP¢WLTXHV� L�
ambientals, així com a implementar l’anàlisi objectiva d’esce-
naris estratègics. 
Aquests compromisos posen també sobre la taula una nova 
forma de fer política, treballant en xarxa i realçant la tasca i el 
coneixement del teixit associatiu, tal com estableixen els objec-
WLXV�HVWUDWªJLFV�VLV�L�VHW�GH�Oè$JHQGD�8UEDQD��

1 - JUNY - 2021

CINC EXALUMNES DEL CONSERVATORI DE TORRENT SÓN SELECCIONATS 
PER A LA JOVE ORQUESTRA NACIONAL D’ESPANYA

Entre la nombrosa llista d’aspirants que van aconseguir in-
JUHVVDU� HQ� OD� ERUVD� GH� OD� -21'(� �-RYH� 2UTXHVWUD� 1DFLRQDO�
d’Espanya) hi ha cinc antics alumnes del Conservatori Profes-
VLRQDO�GH�0¼VLFD�GH�7RUUHQW��%HUWD�%HOLQFKµQ�*LPHQR��RER«���
Lidia Tejero Baixauli (clarinet), David Vicente Andreu Ortí (vi-
RO¯���$GUL£Q�5HVFDOYR�*DUF¯D��FRQWUDEDL[��L�-RUJH�0RUD�0ROLQD�
(percussió).
/D�VHOHFFLµ�GHĆQLWLYD�GHOV� FDQGLGDWV�TXH�YDQ�VXSHUDU� OD�SUR-
va d’admissió, en les diferents especialitats convocades (oboé, 
clarinet, trompa, trompeta, violí, contrabaix i percussió), va ser 
publicada el 21 de desembre de 2020. Tots aquells aspirants 
que van ser admesos, d’acord amb les bases establertes en la 
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FRQYRFDW´ULD��LQJUHVVDULHQ�HQ�OD�ERUVD�GèLQVWUXPHQWLVWHV�GH�Oè��GH�MXQ\�GH������DO����GH�PDLJ�GH������

13 - JUNY - 2021

BLANCA POLO, 5O ANYS DE VIDA RELIGIOSA SALESIANA

(OV�GLHV����L����GH�MXQ\�%ODQFD�3ROR�0LUDYH�FHOHEUDYD�OHV�QRFHV�
d’or de vida religiosa i salesiana compartint l’experiència per 
mitjà d’una sessió telemàtica amb l’estimada gent de Torrent i 
amb moltes altres persones d’altres llocs, amb les quals durant 
50 anys va compartir la seua vida. L’Eucaristia del matí de dis-

sabte va ser el moment d’acció de gràcies en què acompanyada 
SHU�JHUPDQHV�GH�OHV�FRPXQLWDWV�GH�9DOªQFLD�L�6XHFD��GHOV�VHXV�
JHUPDQV�/RUHQ]R�L�&DUPLQD��GH�OèDOFDOGH�-HV¼V�5RV��HGXFDGRUV��
SURIHVVRUV��H[DOXPQHV��$VVRFLDFLµ�0DU¯D�$X[LOLDGRUD��$03$6�
i gent torrentina, Blanca renovà els seus vots davant tota esta 

��%HUWD�%HOLQFKµQ�*LPHQR��H[DOXPQD�GèRER«�GHO�&30�7RUUHQW�
GHO�SURIHVVRU�0DQROR�7RP£V��YD�REWLQGUH�HO�SULPHU�SUHPL�GHO�
prestigiós concurs Internacional Music Competition Moscow. 
Van ser 160 participants de 26 països, que es va celebrar tele-
màticament del 20 al 25 de marzo, i a primers de juny es van 
fer públics els premis.
8Q�MXUDW� LQWHUQDFLRQDO�GH����PHPEUHV�YD�YDORUDU� OHV� LQVWHU-
pretacions enviades des dels països participants i en la catego-

ria de solistes de 18 a 21 anys.
��6DPXHO�$OELDFK�GHO�&HUUR��DOXPQH�GH�-RUJH�2UR]FR�HQ�HO�&RQ-
VHUYDWRUL�GH�7RUUHQW��YD�DFRQVHJXLU�HO��U�SUHPL�GHO�&RQFXUV�
SHU�D�-RYHV�,QWªSUHWV�GH�*XLWDUUD�-XDQ�&ULVµVWRPR�$UULDJD��GH�
Bilbao.
(O�FHUWDPHQ�YD�WLQGUH� OORF�DO�&RQVHUYDWRUL�-XDQ�&ULVµVWRPR��
HOV�GLHV���� L����GH�PDLJ�� L�HO�QRVWUH�SDLV¢�YD�SDUWLFLSDU�HQ�HO�
Nivell II, per a nascuts entre 2008 i 2010.

BERTA BELINCHÓN, PRIMER PREMI EN L’INTERNACIONAL MUSIC COMPETITION MOSCOW 
I SAMUEL ALBIACH, 3R PREMI DEL CONCURS JUAN CRISÓSTOMO ARRIAGA

LIDIA TEJERO INGRESSA PER CONCURS-OPOSICIÓ EN LA BANDA SIMFÒNICA 
MUNICPAL D’ALACANT

/LGLD�7HMHUR�YD�LQJUHVDU�D�ĆQDOV�GH�MXOLRO�HQ�OD�%DQGD�6LPI´QLFD�
Municipal d’Alacant, completant un curs ple d’èxits professi-
onals. 
(Q�MXQ\�YD�LQJUHVVDU�HQ�OD�ERUVD�GH�OD�-21'(��-RYH�2UTXHVWUD�
1DFLRQDO�Gè(VSDQ\D���KDYLD�DFWXDW�D�Oè2UTXHVWUD�6LPI´QLFD�GH�
Barcelona i també al Festival dels Horts, amb una excel·lent 
LQWHUSUHWDFLµ�GHO�ê4XDWXRU�SRXU�OD�ĆQ�GX�WHPSVë�Gè2OLYLHU�0HV-
siaen.
A la primera setmana de juliol havia quedat la primera en la 
ERUVD�GH�UHTXLQW�HQ� Oè2UTXHVWD�6LPI´QLFD�GH�%DUFHORQD� L�1D-
cional de Catalunya i des de setembre va iniciar la seua col·la-
boració.
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comunitat que representa Torrent.
1DL[�D�2VFD�VHQW�OD�FLQTXHQD�GH�VLV�JHUPDQV��8QD�IDP¯OLD�FUH-
ient i emprenedora, molt coneguda a la ciutat pel negoci de la 
Tintoreria Pol que portaven els seus pares. Hi havia orientat 
la seua vida cap al matrimoni quan als 21 anys va emprendre 
la vida religiosa. 
Va professar com Filla de Maria Auxiliadora a Madrid el 1971, 
any en què va fer els primers vot de pobresa, castedat i obedi-
encia, va passar per Osca per acabar els estudis de vida religi-
osa, després per la casa de Terrassa on comença la seua tasca 
GRFHQW�D�OèHVFROD�L�FRQWLQXD�HVWD�WDVFD�DO�FROyOHJL�GH�6XHFD�RQ�YD�
inicar també la seua trajectòria com a coordinadora de Pas-
WRUDO��,�YD�IHU�HOV�YRWV�SHUSHWXV�D�6DUDJRVVD�HO�������RQ�URPDQ�
ĆQV�D������L�RQ��HQWUH�DOWUHV�LQLFLDWLYHV��FUHD�XQD�FRPXQLWDW�GH�
MRYHV�DVSLUDQWV�D�LQJUHVDU�HQ�OHV�6DOHVLDQHV�
'HVSU«V�GH�YLXUH�D�6DQW�$QGUHX� �%DUFHORQD�� L� DO�1RYLFLDW�GH�

0RQWEDX��%DUFHORQD���HO������«V�GHVWLQDGD�DOWUD�YHJDGD�D�6DUD-
gossa perquè amb dues germanes més ha de fundar la comu-
nitat, conviuen amb els veïns, la majoria gitanos, i comencen 
l’obra social, en l’Actur, barri aleshores molt marginal. Va pas-
VDU�SHU�DOWUHV�FDVHV�L�OORFV��D�9DOªQFLD�HQ�OèREUD�VRFLDO�GH�OD�)RQW�
GH�6DQW�/OX¯V�L�HQ�XQD�FRPXQLWDW�GH�JHUPDQHV�JUDQV�GHV�GèRQ�
HV�GRQD�LPSXOV�D�Oè21*�9LGHV��SDVVD�D�&HUGDQ\ROD��%DUFHORQD��
a la casa-família de protecció de menors.
I el 2009 arriba a Torrent com animadora de la comunitat, 
durant 7 anys al pis de Caixa d’Estalvis aleshores presidenta 
GH� Oè21*�/DXUD�9LFX³D�TXH�GHVSU«V�SDVVD�D�)XQGDFLµ�0DULD�
Auxiliadora. Actualment fa 5 anys que viu a la comunitat de 
l’escola sent l’última responsable de les obres salesianes que 
existixen a Torrent.

�KWWSV���ZZZ�\RXWXEH�FRP�ZDWFK"Y ��<O]5�72O�

14 - JUNY - 2021

GLORIA ESCALANTE CEREZUELA, LA DONA QUE VA CELEBRAR EL 
CENTENARI ABANS DE LA PANDÈMIA  

*O´ULD�(VFDODQWH�&HUH]XHOD�YD�Q¢L[HU�HO����GH�MXQ\�GH������D�
6DQO¼FDU�GH�%DUUDPHGD� �&DGLV���(UD� OD� WHUFHUD�GH�TXDWUH�JHU-
mans.
Va estudiar infermeria al Cuerpo de Damas Enfermeras de la 
&UX]�5RMD��GH�&DGLV��$PE����DQ\V��DO�������WUHEDOOD�FRP�D�LQIHU-
PHUD�PLOLWDULW]DGD�D�Oè+RVSLWDO�9LFWRULD�(XJHQLD�GH�6HYLOOD��TXH�
HV�YD�FRQYHUWLU�HQ�+RVSLWDO�0LOLWDU�GXUDQW�OD�*XHUUD�&LYLO��$�
OèKRVSLWDO�YD�FRQ«L[HU�DO�TXH�VHULD�HO�VHX�PDULW��*DEULHO�7RUUHV�
Barrionuevo, hospitalitzat per ferida de guerra.
$�6DQO¼FDU� YD� YLXUH� D� OD� FDVD� GH� FDPS� ê(O� FRUWLMRë� GHOV� VHXV�
pares i des d’allà va ajudar i va atendre a tot el veïnat que li ho 
reclamava en aquells temps tan difícils. Va viure els horrors de 
OD�JXHUUD�L�OD�SRVWJXHUUD��HQV�YD�FRQWDU�TXH�GH�FDP¯�D�6DQO¼FDU�
passava per davant dels cadàvers de la gent que havien afuse-
llat la nit anterior, que no els soterraven i els abandonaven a la 
vora del camí per a causar terror entre la població).
(O������HV�YD�FDVDU�DPE�*DEULHO�L�WLQJXHUHQ���ĆOOHV��/ROL��*ORULD��
$QWRQLD��&DUPHQ��6XVL�L�$XURUD���/èDQ\������VèHVWDEOLUHQ�D�7RU-
UHQW��*O´ULD�YD�KDYHU�GH�GHL[DU�VH�HO�WUHEDOO�SHU�WDO�GèDWHQGUH�OD�
seua família, ja que el seu marit, camioner de professió, passa-
va llargues temporades fora de casa.
La família s’ampliaria amb set nets i un besnet. I es podria con-
siderar que va constituir una colònia torrentina ben organit-
]DGD�D�OD�SREODFLµ�GH�;LULYHOOD�� MD�TXH�OOHYDW�Gè$XURUD��OD�ĆOOD�
P«V�MRYH��FDVDGD�DPE�-HV¼V�0DUFRWH��GLUHFWRU�GHO�&(,3�0LJXHO�
+HUQ£QGH]��7RUUHQW���OD�UHVWD�YD�Ć[DU�HQ�HL[D�SREODFLµ�OD�VHXD�

residència.
El seu 100 aniversari, el 14 de juny de 2019, el van poder cele-
brar ja que encara no estàvem en pandèmia. Va ser un dia ino-
EOLGDEOH�SHU�D�WRWV�L�VREUHWRW�SHU�D�*O´ULD��HQYROWDGD�DPE�OD�JHQW�
que l’estimava. Va ser la seua darrera celebració. Finalment va 
IDOWDU�HO����GH�PDU©�GH�������DPE�����DQ\V�

18 - JUNY - 2021

EL METGE TORRENTÍ ÁNGEL LLÁCER PRESIDIX LA SOCIETAT VALENCIANA 
D’HOSPITAL A DOMICILI QUE CELEBRA LA SEUA XII JORNADA

/D�6RFLHWDW�9DOHQFLDQD�Gè+RVSLWDO�D�'RPLFLOL� �69+$'��YD�FH-
OHEUDU�OD�VHXD�;,,�-RUQDGD�HO����GH�MXQ\��GDYDOO�OD�SUHVLGªQFLD�
GHO�PHWJH� WRUUHQW¯��QJHO� /O£FHU�)XULµ� �+RVSLWDO�8QLYHUVLWDUL�
Doctor Peset de València), president d’esta societat desde l’any 
2016.
$�OD�-RUQDGD�HV�YDQ�UHXQLU�SURS�GH�����SURIHVVLRQDOV�GHO�PµQ�
de la medicina i de la infermeria i d’altres com ara de la Psico-
logia, Teràpia ocupacional, Fisioteràpia i Treball social, per a 

debatre sobre els avanços i novetats que s’han produït en el 
camp de l’hospitalització a domicili.
La trobada coincidia amb la commemoració del 25 aniversari 
GH�OD�FUHDFLµ�GH�OD�8+'�GH�Oè+RVSLWDO�8QLYHUVLWDUL�'RFWRU�3H-
set, que va començar a funcionar el 9 de febrer de 1996 amb 
un equip inicial format per 2 metges i 7 infermeres amb una 
FDSDFLWDW�GH����OOLWV��$FWXDOPHQW�Oè8+'�GèHVWH�KRVSLWDO�S¼EOLF�
valencià atén anualment unes 2.000 persones en els seus do-
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micilis, la qual cosa suposa quasi 19.000 estades.
/HV�PRGDOLWDWV�DVVLVWHQFLDOV�GH�OD�8+'�VµQ��)XQFLµ�GèKRVSLWDOLW-
]DFLµ��DWHQFLµ�GH�SDFLHQWV�D�FDVD�DPE�VLWXDFLµ�FRPSOH[D��SDFL-
HQWV�PªGLFV�L�SDFLHQWV�FU´QLFV��)XQFLµ�KRVSLWDO�GH�GLD��DSOLFDFLµ�
a domicili de tractaments programats oportunament o periò-
dics, no utilitzats habitualment en atenció primaria. Funció de 
FRQVXOWD�H[WHUQD��UHDOLW]DFLµ�DO�GRPLFLOL�GèDYDOXDFLRQV�FO¯QLTXHV�
o reconeixements complementaris davall petició i com a suport 
a l’atenció primària, de durada no superior a 24 hores.
�QJHO�/O£FHU�)XULµ�YD�Q¢L[HU�D�7RUUHQW�OèDQ\�������(V�YD�IRUPDU�
DFDGªPLFD�L�KXPDQDPHQW�DO�FROyOHJL�0RQWH�6Lµ�GH�OD�QRVWUD�OR-
FDOLWDW��/OLFHQFLDW�HQ�0HGLFLQD� L�&LUXJLD�SHU� OD�8QLYHUVLWDW�GH�
València, es especialiste en Medicina Familiar i Comunitària, 
0¢VWHU�HQ�+RVSLWDOL]DFLµ�D�'RPLFLOL��0¢VWHU�HQ�*HVWLµ�&O¯QLFD��
Direcció Mèdica i Assistencial, Màster en Nutrició, Dietètica i 
Dietoteràpia així com Diplomat en Cures Paliatives.

20 - JUNY - 2021

ANGELINA MARTÍNEZ I LAURA ABRAHAM GUANYEN EL PRIMER PREMI 
DEL I CONCURS NACIONAL DE CLARINET DE LLÍRIA

��/D�FODULQHWLVWD�GH�OD�8QLµ�0XVLFDO�GH�7RUUHQW�$QJHOLQD�0DU-
tínez Tamayo va obtindre el primer premi en la categoria de 
6é d’Ensenyaments Professionals en el I Concurs Nacional de 
Clarinet Llíria-Ciutat Creativa, projecte de caràcter pedagògic, 
TXH�YH�PRWLYDW�SHU�OD�FRQGLFLµ�GH�&LXWDW�&UHDWLYD�SHU�OD�81(6-
&2�L�TXH�RUJDQLW]D�6	0�0XVLF��DPE�OD�FROyODERUDFLµ�GH�Oè$MXQ-
tament i el Conservatori de Llíria, així com també de l’Associ-
ació per al Desenvolupament i Estudi del Clarinet (ADEC), la 
8QLµ�0XVLFDO�L�OD�%DQGD�3ULPLWLYD�
$QJHOLQD�YD�LQLFLDU�HOV�HVWXGLV�PXVLFDOV�HQ�Oè(VFROD�GH�OD�807��
amb cinc anys, al jardí musical. Després començaria amb el 
FODULQHW�DPE�HOV�SURIHVVRV�5REHUWR�3«UH]� L�5RJHOLR�GH�-XDQ�� L�
s’integraria en les diferents agrupacions de la societat com la 
banda o l’orquestra.
Posteriorment va accedir al Conservatori Professional de 
Música de Torrent on ha cursat els sis anys d’Ensenyances 
Professionals amb els professors Dolores Enguidanos, Paco 
&DPSRV�L�ĆQDOLW]DQW�ORV�DPE�(GXDUGR�9HQWXUD�b$�P«V�D�P«V�

ha realitzat cursos de perfeccionament amb clarinetistes com 
-XDQ� $QWRQLR� )HQROODU�� -RVH� )UDQFK�%DOOHVWHU� L� -DYLHU�0DU-
tínez, entre altres.

. Laura Abraham Fuentes, alumna del Conservatori de Tor-
rent, va guanyar així mateix el primer premi del I Concurs Na-
FLRQDO�/O¯ULD�&LXWDW�&UHDWLYD��SHU´�HQ�OD�FDWHJRULD�GH��U�Gè(QVH-
nyaments Elementals
/DXUD�$EUDKDP��6HUUD��������VèKD�LQWHUHVVW�GHV�GH�EHQ�PHQXGD�
per dues activitats molt diferents. Als 4 anys començà a estu-
diar música amb el requinto i després el clarinet per a interes-
sar-se després pel piano, del qual va fer el curs anterior el 1r 
d’Elemental. Animada pel seu professor de clarinet Eduardo 
Ventura va presentar-se al concurs de Llíria, que va guanyar.
També des de xicoteta ha practicat la natació, que després am-
SOLDULD�DO� 6DOYDPHQW� L� 6RFRUULVPH��HVSHFLDOLWDW� HQ�TXª� WUHX� OD�
medalla de plata (febrer, 2021) en el Campionat d’Espanya en 
la modalitat de relleus 4 x 50 m amb aletes.
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21  - JUNY - 2021

MIQUEL PONCE, PREMIAT AL XXXIX CERTAMEN DE PINTURA SALVADOR 
SORIA DE BENISSA

L’artista vinculat a Torrent Miquel Ponce va aconseguir un 
DFFªVVLW�HQ�HO�;;;,;�&HUWDPHQ�GH�3LQWXUD�6DOYDGRU�6RULD��GH�
%HQLVVD��HQ�TXª�OèREUD�ê5HVLOLHQWH���ë��GH�)HUQDQGR�-LP«QH]�YD�
treure el màxim guardó.
/èDUWLVWD�GH�7RUUHQW� L�-RV«�$QWRQLR�)RQROO�� OèDOWUH�DFFªVVLW�GHO�
certamen, també guanyaven un lloc en l’exposició del Taller 
d’Ivars per a la temporada 2021-2022.
Anteriorment havia obtés una beca de residència de la Funda-
FLµ�%LOEDR$UWH��GH�JHQHU�D�MXQ\��L�XQD�DMXGD�D�OD�FUHDFLµ�9(*$3�
�9LVXDO�(QWLGDG�GH�*HVWLµQ�GH�$UWLVWDV�3O£VWLFRV���TX�«V�HV�XQD�
organització sense àmim de lucre que representa en Espanya 
a més de cent mil autors de tot el món (maig).
Les exposicions individuals protagonitzades per Ponce en 
������8Q�HVSDFLR�GH�FRQVWUXFFLµQ��*DOHU¯D�%ODQFD�6RWR��0DGULG�
�PDU©��L�0DNLQJ�RI��1RYHOOD�*DOOHU\�6DJXQW��9DOªQFLD��VHWHP-
bre).
0LTXHO�3RQFH��D�OD�GUHWD�HQ�OD�IRWR��YD�HVWXGLDU�HO�*UDX�GH�%H-
OOHV�$UWV� L� HO�0¢VWHU� HQ� 3URGXFFLµ�$UW¯VWLFD� D� OD� 8QLYHUVLWDW�
Politècnica de València. Ha participat en diverses exposicions 
FROyOHFWLYHV�FRP�ê3DQRUDPD����ë�D�OD�*DOHULD�)UDQ�5HXV��3DOPD�
de Mallorca (2019) o “Abstracciones, concebir la forma”, a la 
*DOHULD�-RUJH��$OFROHD��1RQHOO��%DUFHORQD���������
Alguns dels seus projectes han estat “D’aquella pols”, realit-
zat durant la residència de creació i investigació artística del 

0XVHX�GH�OD�8QLYHUVLWDW�Gè$ODFDQW��L�ê'HVSUHQGHUVHë��H[SRVLFLµ�
UHDOLW]DGD�D�OD�&DVD�GH�9HO£]TXH]��0DGULG���,�YD�VHU�ĆQDOLVWD�GH�
PAM20, VIII Mostra de Produccions Artístiques i Multimèdia 
GH�OD�839��9DOªQFLD�

25 - JUNY - 2021

PERSONES I ESCOLES REBEREN EL RECONEIXEMENT DEL GUAIX-HORTA SUD

/è$VVRFLDFLµ�(O�*XDL[�+RUWD�6XG�YD�FHOHEUDU� OD�FORHQGD�GH� OD�
XXXIII Trobada d’Escoles en Valencià, a Alaquàs, amb un acte 
d’homenatges i reconeixements, divendres 25 de juny, al col-
legi Bonavista.
D’una banda es van lliurar els guardons a les escoles que arri-
EHQ�DOV����DQ\V�GèHQVHQ\DPHQW�HQ�YDOHQFL¢��TXH�HQ������HUHQ��
CEIP Martínez Torres (Aldaia), CEIP Ausiàs March (Picanya), 
&(,3�%ODVFR�,E£³H]��%HQHW¼VVHU���&(,3�6DQW�,JQDVL��3LFDVVHQW���

(VROD�0DUH�GH�'«X�GH�Oè2OLYDU��$ODTX¢V���&(,3�*RQ]£OH]�*DOODU-
za (Alaquàs), CEIP Bertomeu Llorens (Catarroja), CEIP Miguel 
+HUQ£QGH]� �7RUUHQW���&(,3�5HL�HQ�-DXPH� �;LULYHOOD���&(,3�/D�
)LO¢� �$OIDIDU���&(,3�6DQW�3DVTXDO� �7RUUHQW�� L� �&(,3�1RVWUD�6H-
nyora del Carme (Barri del Crist, Aldaia).
Es va reconéixer la trajectòria de docents de la comarca que, 
arribada la seua jubilació, han demostrat al llarg dels anys l’es-
WLPD�SHU�OD�QRVWUD�OOHQJXD�L�FXOWXUD��$QW´QLD�&DVDOG¢OLJD��$O-
bal), Anna Marí (Albal), Natxo Martínez (25 d’abril, Alfafar), 
9LFHQW�0XUULD� �0DUH� GH�'«X� GHOV� 'HVHPSDUDWV�� 6LOOD��� -HV¼V�
)LJXHUROD� �,(6� 0DVVDQDVVD��� 1¼ULD� 6DQFKLV� �$XVL¢V� 0DUFK��
Massanassa), Mercé Vela (Lluís Vives, Massanassa), Cristina 
Lucendo (9 d’Octubre, Alcàsser), Xima Hernàndez Domingo 
�9LFHQW�3OD�L�3DUHGHV��6HGDY¯���3DTXL�3LFµ��9LFHQW�3OD�L�3DUHGHV��
6HGDY¯���,PPD�&RVFROO¢��-DXPH�,��3DLSRUWD���$QQD�%RQR��-DXPH�
,��&DWDUURMD���3LODU�*DUF¯D��%HUWRPHX�/ORUHQ©��&DWDUURMD���3LODU�
5DPµQ� �,(6� %HUHQJXHU� 'DOPDX�� &DWDUURMD�� -HV¼V� 5RGU¯JXH]�
�9LOD�Gè$ODTX¢V� L� 6DQW�3DVTXDO�GH�7RUUHQW��� 3UHVHQWDFLµ� 6HQD�
)HUUHU��0DUH�GH�'«X�GH�Oè2OLYDU��$ODTX¢V���0��&DUPHQ�*DUFLD�
d’Eulate i Ercille (Mare de Déu de l’Olivar, Alaquàs), Maria Dolz 
�*RQ]¢OH]� *DOODU]D�� $ODTX¢V��� )UDQFHVF� *UDQFKD� �,(6� &ODUD�
&DPSRDPRU��$ODTX¢V���-RDQ�9LOD�9LOD��%RQDYLVWD��$ODTX¢V���7H-
UHVD�9LFHGR�0DUW¯QH]� �%RQDYLVWD��$ODTX¢V����QJHOD�0RQWHUR�
Raya (Bonavista, Alaquàs), Ximo Llorenç (mestre–inspector, 
$ODTX¢V��3HSH�%ODVFR��PHVWUH�L�,QVSHFWRU�*HQHUDO�Gè(GXFDFLµ���
Manolo Albiol (Benetússer), Ramón Ortega (Benetússer), Xon 
'RPªQHFK� �)«OL[� 5RGU¯JXH]� GH� OD� )XHQWH�� 0DQLVHV��� -RVHID�
Pinar Fortes (Félix Rodríguez de la Fuente, Manises), Maria 
-RV«�0DUW¯QH]�5RPHUR��5RGU¯JXH]�GH�OD�)XHQWH��0DQLVHV���;HOR�
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6DQFKLV��3LFDQ\D���$XURUD�0DUW¯QH]��$XVL¢V�0DUFK��3LFDQ\D���
-HV¼V�+HUUHURV��,(6�(QULF�9DORU��3LFDQ\D���9LFHQW�*LO��,(6�(Q-
ULF�9DORU��3LFDQ\D�� L�GH�PDQHUD�S´VWXPD�D�-XOL�$YLQHQW� �,(6�
Enric Valor, Picanya).
,�HV�YD�DWRUJDU�HO�*XDL[���������D�GRV�GRQHV�UHIHUHQWV�HQ�OèHQ-

senyament del valencià a la comarca i en la defensa de la nos-
tra llengua a través de la seua llarga carrera professional i que 
ara, encara que jubilades continuen actives. Es tracta d’Elvira 
*DUFLD�L�0HUF«�9LDQD�

25  - JUNY - 2021

DANIEL CATALÁ, PREMI EXTRAORDINARI DE TESI DOCTORAL DE LA
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

'DQLHO�&DWDO£�YD�UHEUH��HO����GH� MXQ\��XQ�GHOV����3UHPLV�([-
WUDRUGLQDULV�GH�7HVL�'RFWRUDO�GH�OD�8QLYHUVLWDW�3ROLWªFQLFD�GH�
València (convocatòria 2021) en l’àrea d’Economia i Ciències 
6RFLDOV�
/D�WHVL�TXH�YD�SUHVHQWDU�&DWDO£�HQ�IHEUHU�GH������L�TXH�YD�PH-
UªL[HU�OD�TXDOLĆFDFLµ�GèH[FHOyOHQW�FXP�ODXGH�HUD�VREUH�ê/D�FROD-
boración público-privada como instrumento de intervención 
S¼EOLFD�SDUD�HO�LPSXOVR�GH�OD�LQQRYDFLµQ��XQ�DQ£OLVLV�GHO�6LVWH-
ma Español de Ciencia, Tecnología e Innovación”, i ja en eixe 
PRPHQW�YD�VHU�SURSRVDGD�SHU�DO�SUHPL�TXH�ĆQDOPHQW�KD�UHEXW�
enguany a més de tindre la menció de doctorat internacional.
8Q�GHOV�REMHFWLXV�SULQFLSDOV�GHO�WUHEDOO�HUD�HQWHQGUH�FRP�SODQ-
tejar la col·laboració público-privada en innovació a Espanya 
per afavorir amb ella l’articulació de sistema i el seu acompli-
ment innovador. Els resultats obtinguts mostren com en ca-
dascuna de les dimensions de la CPP, territorial, sectorial i or-
ganitzacional, hi ha factors que incidixen en els baixos nivells 
d’articulació del sistema espanyol d’innovació. En gran mesu-
ra, els reptes que se li plantegen al sistema per afavorir la col-
ODERUDFLµ�HQWUH�HOV�VHXV�DJHQWV�SDVVHQ�SHU�XQD�FODUD�UHGHĆQLFLµ�
del paper que alguns d’ells han d’exercir en l’escenari actual.
'DQLHO�&DWDO£�3«UH]�«V�JUDGXDW�HQ�*HVWLµ�L�$GPLQLVWUDFLµ�3¼-
EOLFD� L�0¢VWHU� HQ�*HVWLµ�Gè(PSUHVHV�� 3URGXFWHV� L� 6HUYHLV� SHU�
OD�8QLYHUVLWDW�3ROLWªFQLFD�GH�9DOªQFLD�839�� DL[¯� FRP�0$� LQ�
,QWHUQDWLRQDO� 3URGXFW� DQG� 6HUYLFH�0DQDJHPHQW� SHU� OD� 8QL-
versitat d’Ansbach (Alemanya). Ha realitzat estades de forma-
ció i investigació becades en el Centre de Ciències Humanes i 
6RFLDOV�GHO�&6,&�D�0DGULG��HQ�HO�&HQWUH�Gè,QYHVWLJDFLRQV�6RFL-
RO´JLTXHV� �&,6��� WDPE«�D� OD�FDSLWDO�Gè(VSDQ\D�� L�HQ� OD�PDWHL[D�
8QLYHUVLWDW�Gè$QVEDFK��
Ha publicat alguns treballs sobre avaluació de polítiques pú-
EOLTXHV��¢UHD�HQ�TXª�«V�([SHUW�8QLYHUVLWDUL�SHU�OD�8QLYHUVLWDW�
GH�6HYLOOD��
En eixa data de presentació de la tesi ocupava una vocalia en 
OD�-XQWD�'LUHFWLYD�GH�OD�6RFLHWDW�(VSDQ\ROD�Gè$YDOXDFLµ�GH�3R-

lítiques Públiques. El 24 de setembre de 2020 era elegit presi-
dent d’eixa societat, que té com a objectius generals impulsar 
la institucionalització de l’avaluació de polítiques públiques en 
la gestió per a la ciutadania com a ferramenta de millora de la 
qualitat democràtica a través de la transparència i la participa-
ció, i promoure la cultura de l’avaluació en les organitzacions 
públiques.
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25 - JUNY - 2021

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

Els divendres 25 de juny i 2 de juliol, a l’Àgora del Parc Central, 
se celebraren sengles vetlades d’entrega de les recompenses 
DOV�IDOOHUV�L�IDOOHUHV�GH�OD�FLXWDW�DPE�P«V�GH����DQ\V�GH�GHGLFD-
FLµ�D�OD�IHVWD��6µQ�OD�7RUUH�Gè2U�DPE�)XOOHV�GH�/ORUHU�L�%ULOODQWV��
TXH�DWRUJD�OD�-XQWD�/RFDO�)DOOHUD�GH�7RUUHQW��L�HO�%XQ\RO�Gè2U�
DPE�)XOOHV�GH�/ORUHU�L�%ULOODQWV��GH�OD�-XQWD�&HQWUDO�)DOOHUD�GH�
9DOªQFLD��
)$//$�'(�/$�3/$�$��$QD�,VDEHO�&DQR�0DUW¯QH]�
)$//$��1*(/�'(�/è$/&�66(5��$QWRQLR�/HµQ�6HJRYLD���Q-
gel Antonio Martínez Layos, Raquel Ortiz Delgado.
)$//$�$1721,� 3$5'2�� <RODQGD�$OEHOGD� *DUF¯D��0RQWVH-
UUDW�%DUDW�3LQHGR��0��$PSDUR�&RUUHFKHU�)HUQ£QGH]��-RV«�-D-
YLHU�*LO�7ULJXHUR��3LODU�0DUW¯QH]�6£H]��5LFDUG�0RUD�)HUQ£Q-
GH]��-HV¼V�6DOYDGRU�0HGLQD��$QWRQLR�9DOF£UFHO�%DUDW�
)$//$�$9,1*8'$��0DU¯D�GHO�0LODJUR�&µUFROHV�)RUHV��0DU¯D�
GHO�0DU�*LP«QH]�&HUUDWR��(YD�0DU¯D�%DODJXHU�3HULV�
)$//$�32%/(�128��0DU¯D�'RORUHV�0LTXHO�2UW¯��(VWKHU�2UWL]�
3D³RV��5DIDHO�6LOYHVWUH�3XFKDO�
)$//$�6('$9���0��7HUHVD�%HQOORFK�%HOHQJXHU�
)$//$�&$55(5�72/('2��-XDQ�%DOOHVWHURV�5XL]��0���QJHOHV�
Iniesta Madero-Candelas, M. Mar Moret Raya, Raúl Murciano 
Linuesa.

)$//$�5$0�1�<�&$-$/��0µQLFD�*DUULGR�6£H]��0DU¯D�-RV«�
/ORSLV�&DQWHUR��0DU¯D�'RORUHV�6£QFKH]�<DJR�
)$//$�6$176�3$75216��-RV«�*DUF¯D�*DUF¯D��5D¼O�0DUW¯QH]�
%D\R��-RV«�0DQXHO�5RGU¯JXH]�*DOD��0DQXHO�5RGU¯JXH]�0DUL��
(QULTXH�9£]TXH]�0DUW¯�
)$//$�6$17�52&���*�0(=�)(55(5��0��3D]�&DEDQHV�9£]-
TXH]��0��9LFHQWD�&D³DV�0X³R]��-RV«�2UW¯�3«UH]��0��$PSDUR�
3LOHV�2UW¯��0DQXHO�6X£UH]�5XL]�
)$//$�%$55,�&27;(5$��(QFDUQD�$JXW�0R\DQR��0DUL�&DU-
PHQ� $OFDO£� 6LOOD�� 9LFHQWH� $UEROHV� 3XLJ�� 6DORP«� 3HQHOOD� %X-
sach, Raúl Puig Espinosa.
)$//$�3$5(�0�1'(=��(VWKHU�5R\R�$OED�
)$//$�%$55,�6$17�*5(*25,��<RODQGD�*DUULJXHV�&HEUL£Q��
$OHMDQGUD�3«UH]�,UQ£Q��$PSDUR�5RGULJR�$OHMDQGUR��0DU¯D�9LF-
WRULD�6HUUDQR�=D\DV��5DTXHO�6HUUDQR�=D\DV�
)$//$�1,&2/$8�$1'5(8��&ROyOHFWLX�LQIDQWLO�GH�OD�IDOOD�1L-
colau Andreu.
)$//$�6$5$*266$���3$5&�&(175$/��0��GHO�&DUPHQ�*DV-
FµQ�9DOOGHFDEUHV��0��GHO�0DU�/R]DQR�)HUQ£QGH]��5DTXHO�5D-
PRV�*RQ]£OH]��/DXUD�6HUUDQR�$QGUHX��0DU¯D�6HUUDQR�6£QFKH]�
)$//$�,,�75$0�$9,1*8'$�'(/�3$,6�9$/(1&,��&$,;$�
'è(67$/9,6�� -HV¼V� &DUULOOR�$ODUFµQ�� (PLOLR� -RV«�*DUY¯� 6£Q-
FKH]��(ULND�*µPH]�0R\D��/RXUGHV�*µPH]�/RER�9HODVFR��6RQLD�
+HUQ£QGH]�*DUULGR�
)$//$�&$0��5(,$/��5D¼O�2OLYDUHV�0DUW¯Q��0��-RV«�5DP¯UH]�
Martínez.
)$//$�6$17�9$/(5,���1XULD�%LRW�&DVWUR��5RVD�0DU¯D�3DOOD-
U«V�*DUF¯D��0��-RV«�9LODWD�'XU£�
)$//$�6$17$�//�&,$��5RVD�3LODU�2UW¯�0DUW¯QH]�
)$//$�&521,67$�9,&(17�%(*8(5�(67(9(��$OEHUWR�$Q-
GUUHX�6DQFKLV�
)$//$� $9,1*8'$� 5(,1$� 62),$� å� 3/$�$� 3('52� ,78-
55$/'(��$OLFLD�&RPSDQ\�0DUW¯QH]��$JXVW¯Q�*DUF¯D�3RUFXQD��
&HFLOLD�*DO£Q�&DUUDVFRVD��-HV¼V�0RUD�'RP«QHFK�
)$//$�3/$�$�&21&�5',$��-HV¼V�%£UFHQDV�3«UH]�

25  - JUNY - 2021

L’IES LA MARXADELLA, ESCOLA AMBAIXADORA DEL PARLAMENT
EUROPEU

(O����GH�MXQ\�GH������Oè,(6�/D�0DU[DGHOOD�YD�UHEUH�OD�QRW¯FLD�GH�
la seua elecció com a Escola Ambaixadora del Parlament Eu-
ropeu. Este centre és un dels aproximadament 150 (9 de la CV) 
que participen al projecte i que desenvolupen una sèrie d’acti-
vitats per a fomentar la participació activa dels nostres joves 
així com els valors democràtics de la nostra societat. El pro-
jecte va sorgir després de l’interés del professorat en Europa i 
com una conseqüència natural del voler formar al seu alum-
nat en un millor coneixement dels seus drets com a ciutadans 
GH�OD�8QLµ�(XURSHD��SURPRYHQW�OD�GHPRFU¢FLD�SDUODPHQW¢ULD�L�
el compromís entre els nostres joves, ciutadans d’Europa i del 
món.
Per tots estos motius, el centre desenvoluparà diferents acti-
YLWDWV��LQFORHQW�HO�SURMHFWH�GH�FUHDFLµ�GèXQV�ê(VWDWV�8QLWV�Gè(X-
ropa”, una iniciativa transversal que involucra a alumnat, pro-
fessorat i famílies dels distints cursos i nivells educatius, des de 
Oè(62�ĆQV�D�%DW[LOOHUDW�L�)3�%¢VLFD��HQ�TXª�OD�FRPXQLWDW�GRQDU¢�
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IRUPD�D�XQV�(VWDWV�8QLWV�VHPEODQWV�D�OHV�LQTXLHWXGV�L�H[SHFWD-
tives que desperta en ells el projecte comú europeu. 
Entre les activitats concretes que este projecte contempla cal 
destacar l’el·laboració d’una Constitució Europea per part de 
l’alumnat, organitzats en grups de treball per a l’estudi i pla-
QLĆFDFLµ�GHOV�GLYHUVRV�DUWLFOHV�� OD�GLIXVLµ�D� WUDY«V�GH�GLVWLQWV�
canals dels valors i les propostes, el debat vers aspectes clau 
de la unitat europea -soberania, fronteres, drets civils i socials, 
HWF���OD�FUHDFLµ�SO¢VWLFD�L�OLWHU¢ULD�GèXQD�ĆFFLµ�SRO¯WLFD�SHU�D�XQD�
Europa unida i un cicle de conferències sobre aspectes clau 
de la història recent d’Espanya i Europa, com les arrels de la 
unitat europea al segle XIX. 

Entre els mitjans de comunicació d’aquest projecte, destaca 
l’edició d’un llibre en maig del 2022 amb una síntesi de les dife-
rents aportacions realitzades per tota la comunitat educativa.
(V� WUDFWD� WDQW� GèHQVHQ\DU� GDGHV� VREUH� OD�8QLµ�(XURSHD� FRP�
GH�GRQDU�OèRSRUWXQLWDW�GèH[SHULPHQWDU�OD�FLXWDGDQLD�HXURSHD��
HO� TXH� VLJQLĆFD� OD�8QLµ�HQ� OD�YLGD�TXRWLGLDQD� L� HO� TXH�HV�SRW�
fer per aconseguir que, en el futur, Europa siga com els seus 
ciutadans vulguen.
(O����GH�GHVHPEUH�HV�YD�FHOHEUDU�OèDFWH�GèDFUHGLWDFLµ�GHOV�MRYHV�
ambaixadors a la sala d’actes de l’Ajuntament amb la partici-
pació de responsables de la Conselleria, de l’Ajuntament, CE-
FIRE, centre La Marxadella i famílies de les joves participants.

26 - JUNY - 2021

LA MARXADELLA ACONSEGUIX EL PREMI AL MILLOR PROJECTE TÈCNIC DE 
LA HIPERBARIC-CHALLENGE

El 26 de juny, de forma virtual -per les restriccions de la pan-
dèmia- es va celebrar el lliurament de premis de la competició 

+LSHUEDULF�&KDOOHQJH��D�%XUJRV��HQ�OD�TXDO�OèHTXLS�GH�Oè,(6�/D�
Marxadella va treure el premi al millor projecte tècnic.
El vehicle d’inèrcia presentat és de nou disseny i fabricat des 
de zero, amb un novedós sistema de direcció a les 4 rodes, ale-
ró amb accionament elèctric i una placa solar per alimentar la 
il·luminació de l’interior.
/è+LSHUEDULF�&KDOOHQJH�QDL[�HQ������FRP�XQD�LQLFLDWLYD�FRQ-
junta d’Hiperbaric i Desmasa, amb l’objectiu de ser un progra-
PD�HGXFDWLX�GH�UHIHUªQFLD�QDFLRQDO��(V�GLULJL[�D�MRYHV�GH��U�L�
�W� Gè(62��%DW[LOOHUDW� L�&LFOHV�)RUPDWLXV�GH�*UDX�%¢VLF��0LWM¢�
L�6XSHULRU��L�SUHW«Q�GHVSHUWDU�OD�VHXD�FXULRVLWDW�FLHQW¯ĆFD�L�HOV�
anima a dissenyar i construir un prototip de vehicle d’inèrcia, 
que serà avaluat tècnicament per un exigent jurat, però també 
posat a prova en una divertida competició.
$EDQV��HQ�PDU©��HQ�OD�6KHOO�(FR�0DUDWKRQ��OèHTXLS�YD�PXQWDU�
WRWD�OD�PHF¢QLFD�L�OèHOHFWULFLWDW��HV�YD�PRGLĆFDU�HOV�VLVWHPD�GH�
frens i es va realitzar la inspecció tècnica virtual.
(Q�OD�*UHHQSRZHU�,EHULD��HQ�PDLJ�D�&DUWDJHQD��SUHSDUDUHQ�HO�
vehicle, afegiren una electrònica per millorar l’arranc del mo-
tor, acabaren la carrosseria i participaren en la carrera que-
GDQW�HQ�WHUFHU�OORF�D�P«V�GèDFRQVHJXLU�HO�SUHPL�%HVW�%RG\ZRUN�
Al projecte Ecológico-Marxadella han participat els alumnes 
GH�*UDX�0LWM¢�*DEULHO�&RURQDGR��$OHMDQGUR�3«UH]��'DYLG�3D-
ODFLRV��-RV«�2UW¯��5D¼O�0RUHQR��5XE«Q�'¯D]�L�OèDOXPQH�GH�*UDX�
6XSHULRU� 6DOYD� $UDJµ�� GLULJLWV� L� FRRUGLQDWV� SHU� -RVH�0DQXHO�
Luna, professor del Departament d’Automoció i director del 
projecte des de fa catorze anys.
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28  - JUNY - 2021

JAVIER CELADA GUANYA EL IV CONCURS DE MICRORELATS CIUTAT DE 
MANISES

(O�WRUUHQW¯�-DYLHU�&HODGD�YD�VHU�HO�JXDQ\DGRU�GHO�,9�&RQFXUV�
de Microrelats de Manises, en la modalitat de castellà per a 
PDMRUV�GH����DQ\V��DPE�HO�WUHEDOO�WLWXODW�ê�6XH³DQ�ORV�DQGURLGHV�
FRQ�RYHMDV�HO«FWULFDV"ë
(Q�HVWD�HGLFLµ�HV�YDQ�SUHVHQWDU�����DXWRUV�HV�UHVLGHQWV�HQ�OD�
província de Valencia, amb un total 171 obres.
(O���GH�MXOLRO�YD�VHU�QRPLQDW�FRP�D�ĆQDOLVWD�GHO�&RQFXUV�6XH³RV�
GH�*ORULD��FRQYRFDW�SHU�=HQGUD�/LEURV��DPE�HO�UHODW�ê2SHUDFLµQ�
'UDJµQë�� DPE����� WH[WRV�SDUWLFLSDQWV� L� HO� MXUDW�� -XDQ�(VODYD�
*DO£Q�� -XDQ�*µPH]�-XUDGR�� (VSLGR� )UHLUH�� 3DXOD� ,]TXLHUGR� L�
3DOPLUD�0£UTXH]�
Celada havia publicat en 2019 el poemari El rumor de las horas 
�2O«�/LEURV��L�HQ������YD�VHU�VHOHFFLRQDW�FRP�D�ĆQDOLVWD�HQ�HO�,9�
&HUWDPHQ�GH�3RHVLD�$PDOLR�*UDQ��TXH�SDWURFLQD�OD�VHX�GH�9L-
OOHQD�GH�OD�8QLYHUVLWDW�Gè$ODFDQW��$L[¯�PDWHL[�HO�VHOHFFLRQDUHQ�
HQ�HO�&RQFXUV�ê1XHVWURV�0D\RUHVë��GH�=HQGD�/LEURV��HQ�HO�,9�
Concurs de Poesia en Instagram, iniciativa d’ Iberdrola-Zenda 
/LEURV�� L�HQ�HO�FRQFXUV�+LVWRULDV�5XUDOHV�� WDPE«�GH� OèHGLWRULDO�
Zenda, i dedicat al centenari de Miguel Delibes.
-DYLHU�&HODGD��QDVFXW�D�7«EDU� �&RQFD�� HQ� ������ HV�YD� WUDVOOD-
dar amb la família a Torrent quan tenia dos anys. Des de ben 

PHQXW�PRVWU¢�DĆFLµ�SHU�OHV�OOHWUHV��L�HVFULYLD�SRHVLD�GHV�GHOV����
DQ\V��DPE�YLYªQFLHV�DXWRELRJU¢ĆTXHV��WHUP¢WLFD�VRFLDO��VHQWL-
ments i cançons.

30 - JUNY - 2021

HOMENATGE AL PROFESSORAT TORRENTÍ JUBILAT EN ELS DOS ÚLTIMS 
CURSOS

/è+RUW�GH�7U«QRU�YD�DFROOLU�� HO����GH� MXQ\�� OèDFWH�GèKRPHQDW-
JH�DOV����SURIHVVRUV�L�SURIHVVRUHV�GHOV�FHQWUHV�GH�7RUUHQW�TXH�
es jubilaren el curs 2019-2020 (la pandèmia va impedir l’acte 
l’any anterior) o el 2020-2021.
Durant l’acte, els protagonistes acompanyats dels seus fami-
liars i amics, van agrair l’homenatge seguit d’un discurs en 
SDUDXOHV�GH�-HV¼V�5RGU¯JXH]�L�$O¯FLD�&XEDV��HQ�QRP�GH�WRW�HO�
col·lectiu, en el qual manifestaren les seues vivències per l’eta-
pa viscuda educant milers d’alumnes.
/èDOFDOGH�-HV¼V�5RV�YD�IHU�HQWUHJD�GèXQD�SODFD�FRPPHPRUDWLYD�
als docents i els va dedicar unes paraules d’agraïment amb què 
ressaltava la importància de la seua feina en l’educació.
/HV�SHUVRQHV�KRPHQDWMDGHV�L�HO�FHQWUH�DO�TXH�SHUWDQ\HQ�VµQ��
&RQVXHOR�$OED�0RUD�L�$PSDUR�&DUUDWDO£�2UW¯� �&&�6DQ�-RV«�\�
6DQWD� $QD��� $XURUD� $OHJUD� &RUHOOD�� 3HGUR� $JXVW¯Q� 3LTXHUDV�
%HOPRQWH�� 0DUJDULWD� $UDFLO� +HUQ£QGH]� L� /XF¯D� 0DUJDULWD�
)XHQWHV�/µSH]��,(6�9HOHV�H�9HQWV���3DVFXDO�%DYLHUD�9HUGHFKR�L�
�QJHO�0RUHQR�*DUF¯D��,(6�7LUDQW�OR�%ODQF���0DQXHOD�%HUQDE«�

'DQ]D��$QWRQLD�3DVWRU�6£QFKH]��0��/XLVD�/DWRUUH�$EDG��+HOH-
QD�3H\GUµ�$OFDLGH�L�,VDEHO�5XHGDV�*RQ]£OH]��&(,3�(O�0RO¯���7H-
resa Comes Ortiz i Anna María Fuentes Lorenzo (CEIP Mare 
GH�'«X�GHO�5RVDUL���0��/XLVD�)RUWHD�(VFXLQ�L�0��$QWRQLD�6DQ-
WRV�/DUD��&(,3�)HGHULFR�0DLFDV���$PSDUR�)OXL[£�/DWRUUH��&((�
/è(QFDUQDFLµ��� 3DVFXDO� )UDQFLVFR� 3LOHV� $UDFLO�� 0LJXHO� �QJHO�
0XUFLD�/OLQ�L�0��&DUPHQ�5DP¯UH]�%ODQFR��&&�0RQWHVLµQ���-H-
V¼V�5RGU¯JXH]�&DUQHUR�L�0��'HVDPSDUDGRV�)HPHQ¯D�*LO��&(,3�
6DQW�3DVTXDO���(PLOLR�9HUD�'¯D]��&DUROLQD�*LO��³LJR�L�-RV«�'D-
PL£Q�0XUFLD� /OLQ� �&(,3� -XDQ�;;,,,���$OLFLD�&XEDV� 6£QFKH]� L�
(QFDUQDFLµQ�6HQHQW�&RPHV� �,(6�/D�0DU[DGHOOD���$QD�0��(X-
VHEL�*DOHUD�'¯D]��&&�0DU¯D�$X[LOLDGRUD���-RUJH�2UR]FR�*DUF¯D�L�
-RV«�/XLV�3HULV�&RUGHOODW��&RQVHUYDWRUL�GH�7RUUHQW���)UDQFLVFD�
López Calvo (CEIP Lope de Vega), Araceli Muñoz Tejedor, M. 
7HUHVD�5XELR�0ROLQD� L� -XOLDQD� 6HOYD�0DUW¯QH]� �&(,3�0LJXHO�
+HUQ£QGH]��L�$PSDUR�GHO�3LODU�9HJXHU�%DG¯D��&&�6DQWR�7RP£V�
de Aquino).
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2  - JULIOL - 2021

EL CENTRE D’EDUCACIÓ INFANTIL BAMBÚ REP EL SEGELL DE VIDA 
SALUDABLE

El Ministeri d’Educació i Formació Professional va concedir, 
per resolució del 24 de juny publicada el 2 de juliol al BOE, 
HO�VHJHOO�GH�9LGD�6DOXGDEOH�D����FHQWUHV�HGXFDWLXV�QR�XQLYHU-
VLWDULV� �HVFROHV�Gè,QIDQWLO��3ULP¢ULD� L�6HFXQG¢ULD�� L�GèHQWUH�HOOV�
l’Escola Bambú, ubicada a El Vedat de Torrent.
Es tracta d’un reconeixement públic a aquells centres docents, 
tant públics com privats, que fomenten l’aprenentatge de la 
salut en l’àmbit educatiu, assumixen pràctiques de vida salu-
dable i promouen una educació física que afavorix el desenvo-
lupament personal i social dels alumnes.

Bambú és la tercera escola infantil de tota la província de Va-
lència -al costat de les Escoles Infantils Menuts (Catarroja) i 
0LQHUYD��3DWHUQD����HQ�DFRQVHJXLU�HVWH�FHUWLĆFDW�
6LWXDW�DO�9HGDW�GH�7RUUHQW��DPE�P«V�GH�������PHWUHV�TXDGUDWV�
Gè¢UHHV�YHUGHV��%DPE¼��IXQGDGD�SHU�6DUD�5RPHUR�L�9HUµQLFD�
Antelo l’any 2007, s’ha destacat, des dels seus inicis, per la seua 
aposta per l’ecopedagogia i els hàbits saludables, amb aspectes 
fonamentals com ara l’estimulació primerenca, el desenvolu-
pament d’intel·ligències múltiples i l’educació emocional.

3 - JULIOL - 2021

TORRENT MEREIX EL RECONEIXEMENT DE LA JUNTA PROVINCIAL DE 
L’ASSOCIACIÓ CONTRA EL CÀNCER

/D�-XQWD�/RFDO�GH�7RUUHQW�GH�Oè$VVRFLDFLµ�(VSDQ\ROD�&RQWUD�HO�
Càncer (AECC) va recaptar en 2020 més de 90.000 €, el que 
suposava el rècord entre les poblacions de la província de Va-
OªQFLD��SHU�OD�TXDO�FRVD�OD�-XQWD�$VVRFLDGD�3URYLQFLDO�OL�YD�DWRU-

JDU�XQ�UHFRQHL[HPHQW�HO���GH�MXOLRO��
També es reconeixia el treball i l’esforç de la campanya de 
l’any anterior.
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9 - JULIOL - 2021

TORRENT REP EL PREMI BIKEFRIENDLY PEL PROJECTE “BICIS PER A TOTES”

/D�FLXWDW�GH�7RUUHQW�YD�UHEUH�D�0¢ODJD�HO�3UHPL�%LNHIULHQGO\�
destinat a reconéixer l’esforç dut a terme pels ens públics ad-
herits a la Xarxa de Ciutats per la Bicicleta (RCxB) per impulsar 
projectes, iniciatives i accions destinades a fomentar i facilitar 
l’ús quotidià de la bicicleta i compartir bones pràctiques i ex-
periències en l’àmbit de la ciclomobilitat, tant a nivell nacional 
com internacional.
En la categoria de Bicieconomia el jurat va seleccionar la can-
didatura pel projecte “Bicis per a Totes”, que destaca per la col-
ODERUDFLµ�GH�Oè$MXQWDPHQW�L�HO�&ROyOHFWLX�6RWHUUDQ\D�JU¢FLHV�DO�
qual s’ha recuperat més de 900 bicicletes, s’han reparat i s’han 
donat a persones en situació de vulnerabilitat i a entitats soci-
als per garantir l’accés a una bicicleta a totes les persones que 

la necessitaven, i democratitzar la mobilitat sostenible entre 
els col·lectius més necessitats. A destacar, les bicicletes envi-
ades als camps de refugiats saharauis a Algèria, als camps de 
SHUVRQHV�UHIXJLDGHV�D�*UªFLD� L�DOV�RUIHQDWV�DO�6HQHJDO��D�P«V�
de col·laborar amb entitats com Fundació Nova Terra, Creu 
5RMD��&£ULWDV� L�GLIHUHQWV�FHQWUHV�GH�PHQRUV� L�KDELWDWJHV�WXWH-
lats. També el treball en xarxa juga un paper important en el 
SURMHFWH��DPE�OD�FROyODERUDFLµ�GH�6DQW�-RDQ�GH�'«X�6HUYHLV�6R-
cials - València, i durant molt de temps de l’Associació AMA.
'HV�GH�6RWHUUDQ\D�HV�YDQ�PRVWUDU�PROW�FRQWHQWHV�DPE�HO�UHFR-
neixement a totes les persones que desinteressadament apor-
ten el seu esforç, el seu compromís, el seu temps i la seua il·lu-
sió en construir el món que totes les persones ens mereixem. 

16 - JULIOL - 2021

PREMIS I MENCIONS GALA DE L’ESPORT 2021

Torrent va premiar als seus millors esportistes de les tempo-
UDGHV�����������L�����������HQ�XQD�*DOD�GH�Oè(VSRUW�HVSHFLDO��
L’esdeveniment va tenir lloc a l’Hort de Trénor i va reconéixer 
l’esforç i mèrits d’esportistes i clubs torrentins.
/èDOFDOGH� -HV¼V� 5RV�� HO� GLSXWDW� SURYLQFLDO� GèHVSRUWV�� $QGU«V�
&DPSRV�� L� OD� UHJLGRUD�6XVL�)HUUHU�YDQ� VHU� HOV� HQFDUUHJDWV�GH�
lliurar els guardons. L’acte va premiar els i les millors esportis-
tes de cada categoria, els millors entrenadors i els millors clubs 
esportius dels dos últims anys. També van ser guardonats els 
i les esportistes amb més projecció i els destacats de cada club 
esportiu. 
A destacar els premis Esportista de l’Any 2020 i 2021, Martina 
Llovera (pels seus mèrits en el judo) i Claudia Rubio (campio-
QD�Gè(VSDQ\D�HQ�$WOHWLVPH�6XE������ UHVSHFWLYDPHQW�� ,� WDPE«�
OHV�PHQFLRQV�GèKRQRU��(VSRUW�6HQVH�%DUUHUHV��(PSDU�9L]FD¯QR��
per la seua trajectòria en l’atletisme, amb premis com l’or al 
&DPSLRQDW�Gè(VSDQ\D�)('',��L�7RWD�XQD�9LGD��-RUGL�*LO��SHU�OD�
seua llarga trajectòria esportiva en el voleibol i la seua cons-
tant dedicació a l’esport a la ciutat.
0(1&,216�(63(&,$/6�����������
Nou Bàsquet Torrent (bàsquet). Torrent CF (futbol). Marcos 
5XGD�&RPLQR��PRWRFLFOLVPH���6DQWL�0DU¯Q�$QGUHX��IXWERO���'D-
QLHO�&HUG£Q�*DUF¯D��DWOHWLVPH���0DQXHO�5XELR�)HUQ£QGH]��MXGR��
0,//256�(63257,67(6�����������
0LOORU�(VSRUWLVWD�$OHY¯�)HPHQLQD��$QWRQLD�0DU¯D�6LPD��MXGR���
0LOORU� (VSRUWLVWD� $OHY¯� 0DVFXO¯�� (QULTXH� 0DUW¯QH]� 1HDJX�
�MXGR���0LOORU�(VSRUWLVWD�,QIDQWLO�0DVFXO¯��-XOL£Q�6DEDWHU�0LJXHO�

�MXGR���0LOORU�(VSRUWLVWD�&DGHW�0DVFXO¯���OH[�/µSH]�+HUQ£QGH]�
�DWOHWLVPH���0LOORU�(VSRUWLVWD�-XYHQLO�)HPHQLQD��&ODXGLD�5XELR�
5RGU¯JXH]��DWOHWLVPH���0LOORU�(VSRUWLVWD�-XYHQLO�0DVFXO¯��,VPD-
HO�GH�*UDFLD�7HQGHUR� �MXGR���(VSRUWLVWD�)HPHQLQD�DPE�0DMRU�
3URMHFFLµ��6DUD�/µSH]�5RGU¯JXH]��DWOHWLVPH���(VSRUWLVWD�0DVFX-
O¯�DPE�0DMRU�3URMHFFLµ��0LTXHO� ,]TXLHUGR�6HUUDQR� �DWOHWLVPH���
&OXE� (VSRUWLX� DPE� 0LOORU� 7UDMHFW´ULD�� &OXE� (VSRUWLX� +HUFD�
�MXGR���0LOORU�HQWUHQDGRU��+HOLR�&DUUDWDO¢�%HOORG��MXGR���0LOORU�
(VSRUWLVWD�GH�Oè$Q\��0DUWLQD�/ORYHUD�9HUGHW��MXGR��
0(1&,216�(63(&,$/6�����������
7DQLD� 5RGU¯JXH]� (VW«YH]� �KDQGERO��� 6DUD\� /µSH]� *XWL«UUH]�
(futbol). Antonio Castellano Díez (voleibol). Club Voleibol Tor-
UHQW�� 7RUUHQW� &)�� 9¯FWRU� &KXVW� *DUF¯D� �IXWERO��� 3HGUR� /µSH]�
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0X³R]��IXWERO���/LGLD�&RUUHMHV�*UHJRULR��MXGR�VDPER��
0,//256�(63257,67(6�����������
0LOORU� (VSRUWLVWD� $OHY¯� )HPHQLQD��0LUHLD� GH� OD� (QFDUQDFLµQ�
Torres (gimnàstica rítmica). Millor Esportista Infantil Femeni-
QD��(OHQD�7DU¯Q�6RO£��0LOORU�(VSRUWLVWD�,QIDQWLO�0DVFXO¯��5DIDHO�
3DHV� &HUYHUD��0LOORU� (VSRUWLVWD� &DGHW� )HPHQLQD�� 5RF¯R� -DUD�
9LJR� �DWOHWLVPH���0LOORU�(VSRUWLVWD�&DGHW�0DVFXO¯���OH[�/µSH]�
+HUQ£QGH]� �DWOHWLVPH���0LOORU� (VSRUWLVWD� -XYHQLO�0DVFXO¯�� ,V-
PDHO�GH�*UDFLD�7HQGHUR��MXGR�VDPER�SODWMD���0LOORU�(VSRUWLVWD�
-XYHQLO�)HPHQLQD��3DWULFLD�6£QFKH]�GH�&DVWUR��(VSRUWLVWD�)H-
PHQLQD� $PE� 0DMRU� 3URMHFFLµ�� 9DOHULD� (VFULKXHOD� *XHUUHUR�
�QDWDFLµ� DUW¯VWLFD��� (VSRUWLVWD� 0DVFXO¯� DPE� 0DMRU� 3URMHFFLµ��
1LNODV� 0RUDOHV� 0RQWHLUR� �DWOHWLVPH��� 0LOORU� (VSRUWLVWD� $Q\��
Claudia Rubio Rodríguez (atletisme). 
&OXE�(VSRUWLX�DPE�0DMRU�7UDMHFW´ULD��&OXE�$WOHWLVPH�7RUUHQW�
0LOORU�(QWUHQDGRU��0LJXHO��QJHO�9LOODOED�4XLFLRV��DWOHWLVPH��
0(1&,216�$�(63257,67(6�&/8%6�'(�7255(17����������
Claudia Esteve Ortega (Club Rugby Torrent). Alba Benito Me-

GLQD��&*�$FURE¢WLFV�7RUUHQW���0DUWD�*LO�&DOYR��&'�$OTXLPLD���
5XE«Q�0RUHQR�2UWL]��&)�-XOHV�6FKRRO���6DUD�'RORUHV�+HUQ£Q-
dez López (CE Futsal Hispanic). Esther Rodríguez López (Club 
9ROHLERO�7RUUHQW���0D[LP�.DSXVWLQ��&1�%DUUDFXGDV���,W]LDU�*DOD�
5DPRV��&*5��QJHOV���0DUWD�7REDU�&DUUDVFR��&*5�,WYHFD���$OL-
FLD�/LQR�6LPµQ��&*�&RUHRVSRUW���/XLV�&RUFKHUR�6£QFKH]� �&39�
7ULQTXHW�GH�7RUUHQW���(VWHEDQ�%HOWU£Q�0RQG«MDU��&)�(YDQJ«OL-
FR���*UHJRULR�*DUF¯D�*µPH]��$XURFK�&OXE�$UTXHUV���$OHMDQGUR�
0X³R]�%HQDYHQW��&'�7HUHVLDQDV���-XDQ�$QWRQLR�*LQ«V�5RGDGR�
�%DVV0DQLD�7RUUHQW���/DXUD�([SµVLWR�-XDQ��8%)7���(PLOLR�$ODU-
FµQ�+DUR� �&OXE� 3HWDQFD� 7RUUHQW��� &DQGHOD� *XLPHU£� /L]RQGR�
�&*5�7RUUHQW���-RV«�0LJXHO�6LPµ�*XDVS��&OXE�%DORQPDQR�7RU-
UHQW���3DEOR�1DYDUUR�$EDG��&7�9LOOD�&DUPHQ���$QGUHD�5RP£Q�
5XL]��&$�7RUUHQW���-RDQ�&DUUDWDO£�6£QFKH]��1%7���(PSDU�7RU-
WRVD�*LO��&OXE�)URQWHQQLV�7RUUHQW���'DYLG�*LP«QH]�/ODPDV��&'�
+HUFD��� -RV«� )FR�� /µSH]� 0HQFKHUR� �3HQ\D� &LFOLVWD� 7RUUHQW���
&DUOD� 0DUW¯QH]� 0RQWHDJXGR� �&'� 0RQWHVLµQ��� -HV¼V� *DOLQGR�
Tórtola (Torrent CF).

12 - AGOST - 2021

BEGOÑA PEIRÓ INGRESSA EN LA UNIVERSITAT DE HARVARD BECADA PER 
LA FUNDACIÓ LA CAIXA

L’arquitecta torrentina Begoña Peiró ha estat seleccionada al 
programa de beques de postgrau de la Fundació La Caixa per 
D�$PªULFD�GHO�1RUG���VLD�L�3DF¯ĆF��FRQYRFDW´ULD��������SHU�UH-
alitzar els seus estudis de doctorat i va quedar en primer lloc 

dins de l’àrea Arts i Humanitats. Ha estat admesa en el pro-
JUDPD�'LVVHQ\�GHO�*UDGXDWH�6FKRRO�RI�'HVLJQ�D�OD�8QLYHUVLWDW�
de Harvard. Continuant la seua trajectòria professional i aca-
dèmica, Begoña centrarà la seua investigació en l’adaptació al 
canvi climàtic i estratègies per a la millora d’assentaments in-
IRUPDOV��L�LQLFLDYD�OD�VHXD�HVWDGD�D�OD�8QLYHUVLWDW�P«V�SRSXODU�L�
DFUHGLWDGD�GHOV�((��88��HQ�OD�VHJRQD�VHWPDQD�GèDJRVW�

%HJR³D�3HLUµ�«V�DUTXLWHFWD�WLWXODGD�SHU�OD�8QLYHUVLWDW�3ROLWªF-
nica de València i Màster en Cooperació Internacional i Arqui-
WHFWXUD�Gè(PHUJªQFLD�6RVWHQLEOH�SHU�OD�8QLYHUVLWDW�,QWHUQDFL-
onal de Catalunya. Durant els últims anys ha treballat per a 
GLYHUVHV�RUJDQLW]DFLRQV�FRP�218�+DELWDW�L�HO�0LQLVWHUL�Gè+D-
bitatge i Desenvolupament Comunitari de les Illes Fiji, des d’on 
KD�GRQDW�VXSRUW�D�SURMHFWHV�D�OD�UHJLµ��VLD�3DF¯ĆF�

/èDQ\�SDVVDW��HQ�HO�WUDQVFXUV�GHO�;�)´UXP�8UE¢�0XQGLDO��FHOH-
EUDW�D�$EX�'KDEL��(PLUDWV��UDEV�8QLWV��DO�IHEUHU��OD�WRUUHQWLQD�
va presentar la publicació en anglés Climate Change Vulnera-
bility and Risk (“Risc i vulnerabilitat davant el canvi climàtic. 
*XLD� SHU� D� OèDYDOXDFLµ� GèDVVHQWDPHQWV�� SODQV� GèDFFLµ� L� LPSOH-
mentació”, en la seua traducció al valencià), que respon a la 
necessitat d’integrar i coordinar actuacions i projectes de mi-
llora en els anomenats “assentaments informals”.
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Estos assentaments es caracteritzen per estar ubicats en llocs 
insegurs, propensos a inundacions i esllavissades de terra, i 
que sovint depenen, almenys parcialment, de mitjans de vida 
relacionats amb el clima, com l’agricultura i els seus actius, per 
protegir-se i recuperar-se d’eventuals desastres.
En el document, així mateix, s’inclouen estudis de casos de di-
YHUVRV�SD±VRV�Gè�VLD�3DF¯ĆF��Gè�IULFD�L�HO�&DULE��TXH�VèXWLOLW]HQ�
SHU� H[HPSOLĆFDU� HOV� SURFHVVRV� L� PHWRGRORJLHV� XWLOLW]DWV� SHU��
posteriorment, poder prendre mesures d’acció.
Begoña Peiró treballa en els àmbits de l’arquitectura i la plani-
ĆFDFLµ�XUEDQD��HQIRFDQW�VH�HQ�HVWUDWªJLHV�GèDGDSWDFLµ�DO�FDQYL�
climàtic, millora d’assentaments informals i justícia climàtica.

Abans d’endinsar-se en l’àmbit de la cooperació internacional, 
va treballar durant més de tres anys en estudis d’arquitectura 
L�SODQLĆFDFLµ�XUEDQD�HQ�HOV�3D±VRV�%DL[RV��9D�OLGHUDU�HO�GHVHQ-
volupament de “Triango”, una nova zona urbana a París que 
va rebre l’International Architecture Award del Chicago At-
KHQHXP� L�YD� VHU�QRPLQDW�SHU�DO�:RUOG�$UFKLWHFWXUH�$ZDUG�
dins de la categoria “Best Future Màster Pla”. Estratègies per 
a l’adaptació al canvi climàtic, la millora de la biodiversitat en 
l’àmbit urbà i la integració de l’economia circular en el disseny 
van ser aspectes claus pels quals va ser seleccionat entre el top 
5 de projectes més innovadors entre les 57 propostes presen-
tades.

3 - SETEMBRE - 2021

COMISSIONS PREMIADES FALLES DE TORRENT 2021

En les Falles de Torrent 2021, celebrades de l’1 al 5 de setembre, 
el primer premi de la secció especial va ser per a la Falla Anto-
QL�3DUGR��DPE�HO�OHPD�ê3HUIXPDèWë��GHOV�DUWLVWHV�6DFDEXW[�$UW��
En la secció especial infantil va guanyar la Falla de La Plaça, 
amb el monument “Fills dels núvols”, de l’artista Pedro Rodrí-
guez, que es retira de plantar falles per la porta gran.
Els altres premis al monument de la secció especial de majors 

YDQ�VHU�SHU�D���Q�SUHPL��)DOOD�5DPµQ�\�&DMDO���U�SUHPL��)DOOD�
�QJHO�GH�Oè$OF¢VVHU��(QJLQ\�L�JU¢FLD��)DOOD�6DQW�9DOHUL¢��,�GèLQ-
IDQWLOV���Q�SUHPL��)DOOD�5DPµQ�\�&DMDO���U�SUHPL��)DOOD�&URQLVWD�
9LFHQWH�%HJXHU��(QJLQ\�L�JU¢FLD��H[�HTXR��)DOOD�$YLQJXGD�L�)D-
lla Cronista Vicente Beguer.
Quant als llibrets, el premi Vicent Pallardó del V Concurs de 
Portades fou per a la Falla Ramón y Cajal.
(Q�HO�;/,9�&RQFXUV�GH�/OLEUHWV�)DOOHUV���U�SUHPL��)DOOD�5DPµQ�
\�&DMDO���Q�SUHPL��)DOOD�6DQW�9DOHUL¢�L��U�SUHPL��)DOOD�&URQLVWD�
Vicente Beguer.
0LOORU�$UWLFOH� Gè,QYHVWLJDFLµ�3DVFXDO�5RPHUR��)DOOD� 6DQW�9D-
lerià “L’impacte econòmic de les falles torrentines”, d’Aitor 
6£QFKH]� &ROODGR� L�0LOORU� &RQWLQJXW� ,QIDQWLO�� )DOOD� 5DPµQ� \�
Cajal.
(OV�3UHPLV�9LROHWD�DWRUJDWV�SHU�OèDSRVWD�SHU�OD�LJXDOWDW���U�SUH-
PL��)DOOD�&URQLVWD�9LFHQWH�%HJXHU���Q�SUHPL��)DOOD�6DQW�5RF��
�U�SUHPL��)DOOD�&DP¯�5HLDO�L�GLVWLQFLRQV�SHU�D�OHV�IDOOHV�GH�6DQWV�
3DWURQV�L�%HQHPªULWD�*X¢UGLD�&LYLO
,�HOV�3UHPLV�GH�Oè2ĆFLQD�GH�3URPRFLµ�L��V�GHO�9DOHQFL¢��3UHPL�
7LN7RN�DO�YDOHQFL¢��)DOOD�/RSH�GH�5XHGD��3UHPL�DO�YDOHQFL¢�GH�
OHV� OOHJHQGHV���U�SUHPL��)DOOD�&DP¯�5HLDO���Q�SUHPL��)DOOD�5D-
PµQ�\�&DMDO�L��U�SUHPL��)DOOD�$YLQJXGD�
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1 - OCTUBRE - 2021

FRANCISCO SÁNCHEZ VÁZQUEZ, DEFENSOR DE LES PERSONES MAJORS

El Centre Municipal de Persones Majors de la Mare de Déu 
de l’Olivar fou el lloc, l’1 d’octubre, de l’acte de nomenament 
GH�)UDQFLVFR�6£QFKH]�9£]TXH]�FRP�D�UHSUHVHQWDQW�GH�OHV�L�HOV�
PDMRUV�GH�OD�FLXWDW��L�5RVD�$ODEDMRV�3XLJ�YD�VHU�HOHJLGD�FRP�D�
suplent en el càrrec.
(V�WUDFWD�GèXQD�ĆJXUD�QRYD��DPE�OD�TXDO�HV�GRQD�UHSUHVHQWDFLµ�
a les persones majors de Torrent en diferents actes al llarg de 
OèDQ\��L�TXH�SRVD�HQ�YDORU�OD�ĆJXUD�L�OD�VHXD��LPSRUW¢QFLD�HQ�OD�
nostra societat, amb l’objectiu de fer més accessibles aquells 
serveis que es coordinen especialment per a este col·lectiu, i 
d’informar sobre estes novetats als usuaris i usuàries dels cen-
tres d’atenció, defensant els seus interessos en aquelles qüesti-
ons que requerisquen de la participació ciutadana o se sotme-
ten a la voluntat popular.

1 - OCTUBRE - 2021

JESÚS GIRÓN GUANYA EL PREMI POEMARI INFANTIL DELS JOCS FLORALS 
DE NULES

Divendres 1 d’octubre es va celebrar el lliurament dels LXVII 
-RFV�)ORUDOV�GH�OD�9LOD�GH�1XOHV��HQ�TXª�HO�SUHPL�3RHPDUL�,QIDQ-
til va ser per al llibre Endevinalles endevinades��GH�-HV¼V�*LUµQ�
Araque.
/D�)ORU�1DWXUDO�HV�YD�DWRUJDU�D�)UDQFHVF�9LDGHO� L�*LUE«V��SH-
riodista i escriptor d’Algemesí, amb 4.000 euros de dotació. El 
SUHPL�$QQD�5HEHFD��GHVWLQDW�DOV�ĆOOV�GH�1XOHV��YD�VHU�SHU�D�/ROD�

*RQ]£OH]�0RQWRO¯R��(O�3UHPL�GH�WHPD�UHOLJLµV�R�ªWLF�HV�YD�GRQDU�
D�&DUOHV�-DUG¯�3LQ\RO�
*LUµQ� MD�KDYLD�JXDQ\DW�HQ������HO�3UHPL�GH�7HDWUH�%UHX�GH�
Badalona i el Premi de Poesia Festa d’Elx. 
-HV¼V� *LUµQ� $UDTXH� �&DOOHV�� 9DOªQFLD�� ������ «V� OOLFHQFLDW� HQ�
*HRJUDĆD�L�+LVW´ULD�L�WDPE«�HQ�&LªQFLHV�GH�Oè(GXFDFLµ��5HSHWL[�
premi a la ciutat de Badalona, ja que l’any passat va guanyar 
en la categoria de poesia. Actualment jubilat, ha estat mestre 
GH� 3ULP¢ULD� L� SURIHVVRU� GH� 9DOHQFL¢� HQ� 6HFXQG¢ULD�� GXUDQW�
molts anys a Torrent (14 com a director del CEIP Antonio Mac-
hado). Ha guanyat diversos premis de poesia entre els quals 
GHVWDTXHQ�HO�SUHPL�GH�-DXPH�%UX�L�9LGDO�GH�6DJXQW��������DPE�
,QYHQWDUL�GH�IUDJLOLWDWV, i el premi Betúlia de Poesia – Memorial 
&DUPH�*XDVFK������DPE�OèREUD�El bosc de bambú. Ha participat 
també en publicacions col·lectives com ara l’Antologia de Poetes 
de l’Ebre (2009), Degoteig. Poetes & Cia (2018) o El vers als llavis: 
+RPHQDWJH�D�&DUOHV�6DOYDGRU (2019). Ha publicat els poemaris 
Llibre de contemplació��*HUPDQLD��������L�,QYHQWDUL�GH�IUDJLOLWDWV 
(Onada Edicions, 2016). Manté el blog de difusió de la poesia 
El Cau del Calpurni i forma part del col·lectiu d’escriptors de 
Camp de Túria LletrAdeta.

15 - OCTUBRE - 2021

DIA DE LA POLICIA LOCAL DE TORRENT

L’Ajuntament va fer un reconeixement, el 15 d’octubre a l’Hort 
de Trénor, a la Policia Local amb el lliurament de distincions al 
mèrit policial i la felicitació als policies jubilats per la dedicació 
i el treball de tota una vida. També es va reconéixer la labor de 
l’agrupació local de Protecció Civil.
Es va homenatjar els policies locals jubilats, els quals van re-
bre un diploma en reconeixement a la seua trajectòria. A con-
tinuació, es va lliurar una medalla als membres de la Policia 
Local de Torrent amb trenta i vint anys de servei en actiu, en 
agraïment a la dedicació constant en el compliment dels deu-
res. Finalment, van ser condecorats amb la Medalla Blava amb 
GLVWLQWLX�%ODQF�
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/èDJHQW�-DYLHU�&KXVW�*µPH]��SHU�OD�VHXD�GHFLGLGD�LQWHUYHQFLµ�
davant un possible cas de suïcidi que va evitar posant en risc la 
seua integritat física.
El cap de l’agrupació de voluntaris de Protecció Civil, Francisco 
Lona Oto, en representació de tota l’agrupació de voluntaris, 
pel seu altruisme i la col·laboració amb altres entitats, especi-
alment amb la Policia Local, des del primer dia de la pandèmia.
/èLQWHQGHQW�-XDQ�$QGU«V�5LTXHOPH�%RWLIRUD��FDS�GH�OD�'LYLVLµ�

Policial Operativa, en representació del cos de la Policia Local, 
pels serveis humanitaris i de seguretat durant la pandèmia.
/èDOFDOGH�-HV¼V�5RV��DFRPSDQ\DW�SHU�OD�UHJLGRUD�GH�6HJXUHWDW�
Ciutadana, Inma Amat, i pel cap del cos de la Policia Local de 
Torrent, Eduardo Martínez, foren els encarregats d’entregar 
les medalles i dedicar les felicitacions i mencions amb les quals 
es reconeixia la trajectòria i els mèrits dels agents.

19 - OCTUBRE - 2021

JOSÉ M. PEIRÓ, EN LA LLISTA TOP-2% DE LA UNIVERSITAT D’STANDFORD

/D�8QLYHUVLWDW�Gè6WDQGIRUG��&DOLI´UQLD��(8$��YD�SXEOLFDU�OD�WHU-
FHUD�HGLFLµ�GH�OD�EDVH�GH�GDGHV�ê8SGDWHG�VFLHQFH�ZLGH�DXWKRU�
databases of standardized citation indicators” on apareix el 2% 
GHOV�LQYHVWLJDGRUV�P«V�LQćXHQWV�GHO�PµQ�GèDFRUG�DPE�OD�GLIX-
sió i l’impacte de les seues publicacions. El nivell d’importàn-
cia de les contribucions dels investigadors es mesura segons 
l’abast que té la difusió de les seues publicacions (a les revistes 
TXH�DSDUHL[HQ�D�6FRSXV���FRVD�TXH�HV�UHćHFWL[�HQ�HO�QRPEUH�GH�
cites que reben.
/D�8QLYHUVLWDW�GH�6WDQGIRUG�KD�GHVHQYROXSDW�XQD�PHWRGROR-
gia a partir de la qual obtenen indicadors diferents segons el 
nombre de cites, l’índex h, l’índex hm ajustat per coautoria, 

cites d’articles en diferents posicions d’autoria i un indicador 
compost.
El rànquing del 2% d’estos investigadors excel·lents a nivell 
PXQGLDO�FRPSU«Q�HQ�OD�GDUUHUD�HGLFLµ���������SHUVRQHV�FODV-
VLĆFDGHV�HQ����FDPSV�FLHQW¯ĆFV�L�����VXEFDPSV��'èHVWD�OOLVWD�GH�
��������LQYHVWLJDGRUV��QRP«V�HO���������������SHUWDQ\HQ�D�LQV-
WLWXFLRQV�HVSDQ\ROHV��L�HQ�GHVWDTXHQ�HO�������GHOV�(8$�
-RV«�0��3HLUµ�DSDUHL[� LQFO´V�%XVLQHVV�DQG�0DQDJHPHQW��SHU�
l’impacte dels seus treballs de Psicologia del Treball i les Orga-
nitzacions i els recursos humans en este camp. En este àmbit 
KL�KD����LQYHVWLJDGRUV�HVSDQ\ROV�D�OD�OOLVWD�GHO����P«V�LQćX-
ents del món, i només s’hi inclouen quatre investigadors de la 
8QLYHUVLWDW�GH�9DOªQFLD�
-RV«�0DU¯D�3HLUµ��7RUUHQW��������«V�OOLFHQFLDW�L�GRFWRU�HQ�)LORVR-
ĆD�L�/OHWUHV�SHU�OD�8QLYHUVLWDW�GH�9DOªQFLD��OOLFHQFLDW�HQ�3VLFR-
logia per la Complutense de Madrid, i catedràtic de Psicologia 
6RFLDO�L�GH�OHV�2UJDQLW]DFLRQV�SHU�OD�89�
+D� HVWDW� QRPHQDW� GRFWRU� êKRQRULV� FDXVDë� SHU� OD�8QLYHUVLWDW�
0LJXHO� +HUQ£QGH]� Gè(O[� �������� OD� 8QLYHUVLGDGH� 0HWRGLVWD�
GH�6µQ�3DXOR��������L�OD�8QLYHUVLWDW�GH�0DDVWULFK���������L�YD�
VHU�GLUHFWRU�GH�Oè,QVWLWXW�8QLYHUVLWDUL�Gè,QYHVWLJDFLµ�,'2&$/�L�
president de l’Associació Internacional de Psicologia Aplicada 
(2011-2014).
$XWRU�GH�P«V�GH����OOLEUHV�L�GH�����DUWLFOHV�SXEOLFDWV��HVW¢�HVSH-
cialitzat en inserció laboral dels joves, qualitat de servei, clima 
i cultura a les organitzacions, equips de treball, aspectes psico-
socials de les TIC (tecnologies de la informació i la comunica-
ció) i prevenció de riscos psicosocials.
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22 - OCTUBRE - 2021

PEPE ORTEGA FERRANDIS I GEMMA GARCÍA GUERRERO, PRESIDENTS DE 
L’ANY FALLES 2022
El 22 d’octubre es va celebrar l’elecció de presidents de l’any 
per a les Falles de Torrent 2022, per votació de totes les perso-
nes que han ocupat la presidència de les comissiones torren-
tines en el darrer exercici.
)RX�OD�IDOOHUD�PDMRU�GH�7RUUHQW��6DUD�*DUULJXHV��OèHQFDUUHJDGD�
de llegir les paperetes amb els noms dels candidats escollits, 
TXH�YDQ�VHU�3HSH�2UWHJD�)HUUDQGLV�L�*HPPD�*DUF¯D�*XHUUHUR��
GH�OD�)DOOD�3OD©D�6DQW�5RF��TXH�SUHQHQ�HO�UHOOHX�D�0DUFRV�*DU-
F¯D��GH�OD�)DOOD�%HQHPªULWD�*��&���TXH�KD�HVWDW�HQ�HL[D�UHVSRQVD-
bilitat durant dos exercicis.
A més de la responsabilitat de coordinació de totes les comis-
sions, els presidents de l’any havien d’iniciar les activitats de 
la pròpia falla, com ara les presentacions de les seues falleres 
PDMRU�L�LQIDQWLO��$QD�2UWL]�%RQR�L�-XGLWK�%RQDOHV�5DLPXQGR��R�
les tres representacions teatrals amb les quals concursava al 
7HDWUH�)DOOHU�GH�7RUUHQW��ê/èLOOD�GHO�WHDWUHë��,QIDQWLO���ê8QD�FDVD�
GH�ERMRVë��-XYHQLO��L�ê-R�QR�KH�VLJXWë��0DMRUV��

28 - OCTUBRE - 2021

TORRENT ACONSEGUIX QUATRE FLORS D’HONOR EN EL CERTAMEN
 D’ASFPLANT

L’Hort Villa Rosita, de Picanya, va ser l’escenari, el 28 d’octu-
bre, de la vetlada de lliurament de premis de la 4a edició del 
Certamen Viles en Flor, que convoca l’Associació Professional 
de Flors, Plantes i Tecnologia Hortícola de la Comunitat Va-
OHQFLDQD� �$6)3/$17��� L� HQ� OD� TXDO�7RUUHQW�YD� VHU�GLVWLQJLGD�
amb el màxim guardó, les Quatre Flors d’Honor, que va rebre 
el regidor Daniel Iserte, delegat d’Espais Públics.
Després d’haver aconseguit en l’edició de 2019 este mateix 

guardó Torrent ha pogut repetir l’èxit d’aleshores, gràcies a 
les importants millores que el consistori ha iniciat en diferents 
]RQHV�GH�OD�FLXWDW��FRP�DUD�DO�FDUUHU�0DUH�GH�'«X�GH�OD�6ROH-
dat, l’avinguda Barcelona 92 o les zones pròximes al carrer Riu 
Cérvol.
A més de Torrent, guanyaren el màxim guardó els ajunta-
PHQWV�GH�*DQGLD��$ODTX¢V��3LFDQ\D�
 

4 - NOVEMBRE - 2021

RUBÉN MACÍAS, SUBCAMPIÓ AUTONÒMIC DE LA CVSKILLS DE FORMACIÓ 
PROESSIONAL
5XE«Q�0DF¯DV��DOXPQH�GH��Q�*UDX�Gè$XWRPRFLµ�6XSHULRU�GH�
Oè,(6�/D�0DU[DGHOOD�YD�WUHXUH�HO�VXEFDPSLRQDW�DXWRQ´PLF�GH�

OD�&96NLOOV�GH�)RUPDFLµ�3URIHVVLRQDO��PRGDOLWDW�7HFQRORJLD�GH�
Oè$XWRP´ELO���TXH�HV�YD�GHVHQYROXSDU�HOV�GLHV���L���GH�QRYHP-
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bre al CIPFP de Xest amb set competidors d’altres centres.
La competició té caràcter bianual i esta edició incloïa 40 es-
pecialitats, que es van disputar en diferents instituts. Hi ha 

XQ�&DPSLRQDW�1DFLRQDO�6SDLQ6NLOOV��TXH�HVWDYD�SUHYLVW�SHU�D�
SULQFLSLV�GH�PDU©��DPE�OD�SDUWLFLSDFLµ�GHOV�FODVVLĆFDWV�HQ�OD�IDVH�
DXWRQ´PLFD��,�ĆQV�L�WRW�KL�KD�Oè(XUR6NLOOV��D�QLYHOO�HXURSHX��L�OD�
:RUOG6NLOOV��D�QLYHOO�PXQGLDO�
5XE«Q��TXH�KD�HVWDW�DOXPQH�GH�Oè,(6�/D�0DU[DGHOOD�GHV�TXH�YD�
començar a la FP Bàsica d’Automoció, després va passar pel 
*UDX�0LWM¢� L� HVWDYD�D�SXQW�GèDFDEDU�HO�*UDX�6XSHULRU��YD� UH-
alitzar amb gran mestratge totes les proves que li van posar 
els jutges durant tots dos dies de competició, demostrant així 
OD�VHXD�ERQD�SUHSDUDFLµ��$O�ĆQDO��WRW�L�HVWDU�OOXLWDQW�SHO�SULPHU�
lloc, va obtenir un merescut segon lloc que no li dona accés 
directe a la competició nacional, però li atorga ser el suplent 
GHO�SULPHU�FODVVLĆFDW�
Esta competició és un aparador de la qualitat de la Formació 
Professional i una xarxa de col·laboració i contacte entre les 
administracions i institucions educatives i empreses i organit-
zacions professionals. A través d’ella es fomenta l’intercanvi 
d’informació i l’actualització tecnològica necessàries perquè el 
6LVWHPD�(GXFDWLX�SXJD�UHVSRQGUH�D�OèHYROXFLµ�GH�OHV�QHFHVVLWDWV�
laborals dels diferents sectors productius.

7 - NOVEMBRE - 2021

ÁNGEL CELADA, EN L’EXPOSICIÓ “POP YOUR LIFE” DE FRANKFURT

/D�JDOHULD�HQ�O¯QLD�6LQJXODUW�YD�SRUWDU�D��QJHO�&HODGD��GHO���DO���
de novembre, a l’exposició “Pop Your Life” en la Discovery Art 
)DLU��GH�)UDQNIXUW�� MXQWDPHQW�DPE�DOWUHV�FLQF�DUWLVWHV��)UDQ-
FHVFR�Gè$GDPR��0DFLHM�&LHVOD��:RWMHN�%DEVNL��7RP�*OHQGHQ-
ning i MAM, que aporten obres en gran part abstractes, pop i 
de vius colors amb la intenció d’oferir un vent de positivitat i 
optimisme després de la pandèmia.
/D�ĆUD�'LVFRYHU\�$UW�)DLU�PRVWUDYD�SHU�TXDUW�DQ\�FRP�GH�GL-
YHUV�SRW�VHU�OèDUW�DFWXDO��DPE�P«V�GH�����H[SRVLWRUV�GH�SLQWXUD��
HVFXOWXUD��IRWRJUDĆD��GLEXL[��WªFQLFD�PL[WD��JU¢ĆFV�L�DUW�XUE¢�
La trajectòria de l’artista en 2021 havia començat amb la selec-
FLµ�GH�OD�VHXD�REUD�ê3XQW�GèLQćH[Lµë��D�OD�SULPHUD�VHWPDQD�GH�
PDU©��DO�;;9,�3UHPL�GH�3LQWXUD�&LXWDW�Gè$OJHPHV¯��TXH�ĆQDO-
PHQW�YD�JXDQ\DU�-RVHS�7RUQHUR�DPE�ê%ODNH�7LGHë��L�YD�H[SR-
sar la seua obra al Casino Liberal amb un total de 27 artistes 
participants.
A partir d’eixa primera selecció de l’any començaria un seguit 
de participació en diferents convocatòries en què les obres de 
OèDUWLVWD� HUHQ� UHFRQHJXGHV�� OD� ;� %LHQDO� GH� 3LQWXUD� &LXWDW� GH�
Carcaixent (maig), amb l’obra “Apuntes para memoria y cica-
WULFHVë��TXH�HV�YD�H[SRVDU�GHO����DO����GH�PDLJ��;/9�&HUWDPHQ�
GH�3LQWXUD�9LOD�GH�3HJR��MXQ\���OD�;;;,;�(GLFLµ�GHO�&HUWDPHQ�

GH�3LQWXUD�6DOYDGRU�6RULD�� GH�%HQLVVD�� DPE� ê7RGRV� ORV� FDPL-
nos de la memoria”, en què ja havia estat en l’edició anterior 
L�RQ�YD�PXQWDU�XQD�H[SRVLFLµ�LQGLYLGXDO��MXQ\���HO�;;,�3UHPL�
GH�3LQWXUD�8QLYHUVLWDW�GH�0¼UFLD��DPE����DUWLVWHV�SDUWLFLSDQWV�
�MXOLRO���HO����&RQFXUV�Gè$UWV�3O¢VWLTXHV�)HVWLYDO�4�$UW�������GH�
Quart de Poblet, en el qual va ser seleccionada l’obra “Bicicleta 
HQ�DEVWUDFWRë��VHWHPEUH���HO�3UHPL�GH�3LQWXUD�08)$&(�%%9$�
2021, en què seleccionaren la seua obra “Tornado” i organit-
]DUHQ�XQD�H[SRVLFLµ�DPE�WRWHV�OHV�REUHV�SUHPLDGHV�L�ĆQDOLVWHV�
GHO� �� DO� ��� GH�QRYHPEUH�� D� OD� VHX� GH�08)$&(�D�0DGULG�� OD�
participació en la V Biennal de València Ciutat Vella Oberta 
������DPE�OèREUD�ê-XHJR�GH�FURQRSLRVë��TXH�HV�YD�H[SRVDU�D�OD�
6DOD�&RQWUDIRUWV�GHO�&HQWUH�GHO�&DUPH��OèH[SRVLFLµ�ê3UHOXGLRVë�
D�OD�*DOHU¯D�/HXFDGH�DPE�OD�FROyODERUDFLµ�GH�Oè,&$��,QVWLWXWR�GH�
las Industrias Culturales y de las Artes Región de Murcia), des 
GHO����GH�GHVHPEUH�DO����GH�JHQHU��OD�VHOHFFLµ�GH�OD�VHXD�REUD�DO�
IV Certamen de Pintura de Foios, de Cercle d’Art, amb seixan-
WD�WUHV�REUHV�SUHVHQWDGHV�����GH�GHVHPEUH���L�HO�PROW�LPSRUWDQW�
guardó a la Creació Artística dels XXXI Premis Villa de Chiva, 
HQ�HOV�TXDOV�WDPE«�HVWDYHQ�QRPLQDWV�HOV�WRUUHQWLQV�6HUJLR�5R-
cafort i Miquel Ponce (17 de desembre).
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18 - NOVEMBRE - 2021

GUARDONS DELS VI PREMIS PERIÒDIC AQUÍ HORTA SUD

(O�&RPSOH[�(VSRUWLX�680$�Gè$OIDIDU�YD� VHU� OèHVFHQDUL�� HO� ���
de novembre, de la cerimònia de lliurament dels VI Premis 
(O� 3HULµGLFR� Gè$TX¯�+RUWD� 6XG� ê)HP�SREOH�� IHP� FRPDUFDë��$�
la gala, que va ser presentada per la periodista Carme Bort, es 
van atorgar 19 guardons en 17 categories diferents per posar 
en valor la feina que diferents entitats, associacions, adminis-
tracions, empreses i particulars realitzen de manera diària a 
la comarca.
'èHQWUH�HOV�JXDUGRQDWV��YLQFXODWV�D�7RUUHQW�YDQ�HVWDU�
��/D�0DQFRPXQLWDW�GH�Oè+RUWD�6XG�SHU�OD�LQLFLDWLYD�TXH�RIHUL[�
de propostes d’oci cultural per fomentar l’oferta turística de 
la zona, tant pels ciutadans de la comarca com pels visitants 
d’altres zones.
. Esports. Premi exaequo a la Fundació Esportiva Municipal 
de Torrent en reconeixement als 40 anys de labor al servei de 
OèHVSRUW�HQ������L�DO�3ROLHVSRUWLX�0XQLFLSDO�GH�6HGDY¯�SHOV����
anys de treball.
��)XQGDFLµ�+RUWD�6XG�SHU� OèHVWUDWªJLD� ç6HU¢�����è�TXH�SUHW«Q�

XQLĆFDU�HOV�SURMHFWHV�GH� UHFRQVWUXFFLµ�GH�PDQHUD�FRPDUFDO� L�
TXH�W«�FRP�D�ĆQDOLWDW�FRQVFLHQFLDU��GHEDWUH�L�SURSRVDU�PHVX-
UHV�L�DFFLRQV�DOLQHDGHV�DPE�HO�FRPSOLPHQW�GH�Oè$JHQGD�8UEDQD�
�����L�HOV�2'6�SHU�OD�YHUWHEUDFLµ�L�OD�PLOORUD�GH�OD�FRPDUFD�L�OD�
qualitat de vida de la seua gent.
��&RPHU©��$�Oè$VVRFLDFLµ�GH�&RPHUFLDQWV�L�6HUYHLV�GH�7RUUHQW�
�$&67��SHU�OD�VHXD�WDVFD��GHV�GHO�������SHU�SRWHQFLDU�L�SURIHV-
sionalitzar les empreses de la ciutat fomentant la cultura de 
l’associacionisme i convidant l’empresari associat a solucionar 
els seus problemes i necessitats.
. Economia. La Cope, hereva de la coneguda Cooperativa de 
Carnissers i Xaciners de Torrent, que va obrir les seues por-
tes el 1965 amb un xicotet escorxador i un sistema netament 
artesanal i gràcies al seu treball de constant reinversió i mo-
dernització s’ha convertit en un ens on més de 150 persones 
s’encarreguen de subministrar carn de qualitat a tota Comuni-
tat Valenciana.

19 - NOVEMBRE - 2021

SANTI MARÍN (TORRENT CF) I ILDEFONSO CÉSPEDES (CD MONTESIÓN), 
PREMI DIA DE L’ENTRENADOR DE LA FVF
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La Federació Valenciana de Futbol va organitzar el XLIV Dia 
de l’Entrenador, a l’Auditori Municipal de Paiporta, en el qual 
el seu Comité Tècnic atorgava els premis anuals, que en esta 
ocasió incloïen les temporades 2019-2020 i 2020-2021.
'èHQWUH�HOV�SUHPLDWV�HVWDYHQ�6DQWL�0DUW¯Q��7RUUHQW�&)��L�,OGH-
fonso Céspedes (CD Montesión), els dos per a haver aconseguit 
l’ascens de categoria dels clubs que entrenaven.

. Marín acumula ja 17 anys com a entrenador. Diplomat en 
HPSUHVDULDOV�� IRX�PLJ� FHQWUH� ĆQV� D� MXYHQLOV� HQ� HO� &'�0RQ-
tesión, club on després va començar com a entrenador en les 
categories inferiors. Amb posterioritat, la seua trajectòria a les 
banquetes del futbol regional es va assentar en equips com 
l’Alaquàs, Barri del Crist, Alboraia, Mislata o Ciutat de Torrent. 
(Q�HO�3DWHUQD�&)�IRX�HO�VHJRQ�HQWUHQDGRU�GH�7RQL�-DUH³R�HQ�
Tercera Divisió. I començà la seua primera etapa al Torrent 
CF, a la campanya 2015-16, també com a segon entrenador al 
FRVWDW�GH�-DUH³R��
(Q� OD� WHPSRUDGD�VHJ¾HQW��HQ� OD�UHFWD�ĆQDO�GH� OOLJD��0DU¯Q�HV�

va fer càrrec del Torrent CF ja com a primer entrenador. En 
����������YD�ĆW[DU�SHO� -RYHQWXW�%DUUL�GHO�&ULVW� L��QRP«V�XQ�
DQ\�GHVSU«V�� HQ� OD������������6DQWL� UHWRUQ¢�DO� FOXE�GHO�6DQW�
*UHJRUL�QR� VROV� SHU� � FRQGXLU�GH�QRX�HO�7RUUHQW�&)� FDS�D�XQ�
nou play-off, sinó per a consumar l’anhelat ascens a Tercera 
Divisió.

��,OGHIRQVR�&«VSHGHV��%DUFHORQD���������SRUWD�FLQF�WHPSRUDGHV�
d’entrenador del CD Montesión de la categoria sènior, en 1a 
5HJLRQDO� D� H[FHSFLµ� GH� OD� ����������� HQ� 3UHIHUHQW� *UXS� ���
Abans havia passat per equips com Benifaió, Alginet, Picas-
sent, Alzira, Alberic, Almussafes, i el Torrent CF quan mili-
tava en 1a Regional en les temporades 2001-2002 i les dues 
següents.
Com a jugador té una trajectòria de 16 temporades en equips 
com el Benifaió, Alginet i Almussafes, i va recórrer totes les ca-
WHJRULHV�GèHGDW��GHV�GèDOHYLQV�ĆQV�D�VªQLRU��VHPSUH�HQ�OD�SRVLFLµ�
de mig centre o lateral.

20 - NOVEMBRE - 2021

CARLOS PILES, DISTINGIT AMB EL PREMI “TORRENTINS QUE FAN BANDA”

$PE�PRWLX�GH� OHV�FHOHEUDFLRQV�HQ�KRQRU�GH�6DQWD�&HF¯OLD��HO�
Cercle Catòlic de Torrent va oferir un concert que coincidia 
amb el lliurament dels premis institucionals que l’Ajuntament 
de Torrent, en col·laboració amb les societats musicals locals, 
atorga amb el títol “Torrentins que fan banda”, i que en esta 
RFDVLµ� YD� UHFDXUH� HQ� -XDQ� &DUORV� 3LOHV� 7RUGHUD�� TXH� YD� VHU�
SUHVLGHQW�GH�OD�EDQGD�GHO�&HUFOH�GHV�GHO������ĆQV�DO������
3UªYLDPHQW�D�OèKRPHQDWJH�L�SURMHFFLµ�GHO�YLGHRGRFXPHQWDO�ç/D�
família que viu la música’, es va celebrar la recepció als edu-
cands que ja són músics i que s’incorporaven a la banda, i el re-
coneixement als membres que este any complien 25 i 50 anys 
com a integrants de la mateixa.
&DUORV�3LOHV��7RUUHQW��������YDQ�Q¢L[HU�DO�&DUUHU�1RX��&��5HLV�
&DW´OLFV��GHO�PDWULPRQL�IRUPDW�SHU�-RV«�L�$PSDUR��TXH�WLQGULHQ�
DOWUHV�GRV�ĆOOV�-RV«�3DVFXDO�L�&RQ[¯Q��9D�LQLFLDU�OD�VHXD�HVFROD-
ritat a un aula del carrer P. Méndez i Montesión però prompte 
�DOV���DQ\V��YD�LQJUHVVDU�HQ�OHV�(VFROHV�3URIHVVLRQDOV�GH�6DQW�
-RVHS�GH�9DOªQFLD��RQ�FXUVDULD�3ULP¢ULD��,QLFLDFLµ�3URIHVVLRQDO��
2ĆFLDO�,QGXVWULDO�L�0HVWULD�,QGXVWULDO�
En 1965 havia començat solfeig a la Banda del Cercle Catòlic, 

en la qual ingressaria en 1967, i on davall la direcció d’Enrique 
Andreu desenvoluparia part de la seua trajectòria amb els ins-
truments trombó, tuba i contrabaix.
El curs 1985-86 entraria a formar part del claustre docent de 
l’Escola d’Artesans, amb classes de Dibuix tècnic, Tecnologia i 
0HF¢QLFD��ĆQV�D�OD�VHXD�MXELODFLµ�HQ������
En 2007 és elegit president de la Banda del CC, càrrec en que 
URPDQGULD�ĆQV�HO�������SHU¯RGH�HQ�TXª�HV�GRQHQ�GèHQWUH�DOWUHV�
HVWHV�QRW¯FLHV�VLJQLĆFDWLYHV��,QDXJXUDFLµ�GH�OD�&DVD�GH�OD�0¼-
sica (2008), Celebració del 125 Aniversari del CC i 1r Premi del 
Certamen Internacional Vil·la d’Altea (2009), 125 Aniversari 
GH�OD�%DQGD�GH�0¼VLFD�GHO�&&�L��U�3UHPL�GHO�&HUWDPHQ�,QWHU-
nacional de Bandes Ciutat de València (2012), 50 Aniversari 
GH�OD�%DQGD�-XYHQLO�L��U�3UHPL�GHO�&HUWDPHQ�GH�%DQGHV�GH�OD�
Diputació (2014) i 2n Premi del Certamen Internacional de Va-
lència (2017).
&DUORV� 3LOHV�� DPE� OD� VHXD� GRQD�$QQD�$QGUHX�� L� HOV� VHXV� ĆOOV�
Cecilia i Carlos, formen una família en la qual es viu la música, 
i treballen per a aconseguir nous reptes en la Banda del Cercle 
Catòlic, la de la seua vida.



37

PREMIS I RECONEIXEMENTS

21 - NOVEMBRE  - 2021

EL CINEASTA I ESCRIPTOR RODRIGO CORTÉS, CÒNSOL HONORARI DE 
TORRENT

En la jornada de cloenda del festival Torrent Històrica, que 
en la seua tercera edició, celebrada del 18 al 21 de novembre, 
YD�UHXQLU�D�OD�QRVWUD�FLXWDW�D�JUDQV�DXWRUV��FRP�/RUHQ]R�6LOYD��
Marta Robles, Rafa Lahuerta o Rodrigo Cortés, es va lliurar a 
este últim el premi de Cònsol Honorari.
Destacat cineasta, Rodrigo Cortés ha treballat amb actors i ac-
WULXV�GH� OD� WDOOD�GH�5REHUW�GH�1LUR��6LJRXUQH\�:HDYHU��5\DQ�
5H\QROGV�R�8PD�7KXUPDQ��
Participa en dos dels podcasts més escoltats del moment, “Aquí 
hay dragones” i “Todopoderosos”, en què parla de cinema, lite-
ratura i música. 
Com a escriptor publicà en 2014 6¯�LPSRUWD�HO�PRGR�HQ�TXH�XQ�
hombre se hunde, la seua primera novel·la. En la seua biblio-
JUDĆD�SRGHP�WUREDU�GHV�GèXQD�FROyOHFFLµ�GèDQWLDIRULVPHV��A las 
3 son las 2��ĆQV�D�XQ�OOLEUH�GH�EUHYHULHV� �Dormir es de patos) i 
enguany ha vist la llum la seua segona novel·la, Los años ex-
traordinarios.

24 - NOVEMBRE - 2021

L’ONG INVISIBLES REP EL PREMI A LA SOLIDARITAT D’ONDA CERO

Onda Cero València va fer entrega dels seus premis anuals al 
teatre Olympia dimecres, 24 de novembre, amb la presència 
GHO�SUHVLGHQW�GH�OD�*HQHUDOLWDW��;LPR�3XLJ��L�GHO�GLUHFWRU�JHQH-
ral d’Atresmedia Radio, Ramón Osorio. En esta 21a edició i en 
OèDSDUWDW�GH�6ROLGDULWDW�YDQ�GLVWLQJLU�Oè$VVRFLDFLµ�ê,QYLVLEOHV�YL-
sibles”, molt vinculada a Torrent per ser la ciutat on va nàixer 
gràcies al lideratge de Miqui Amador i el treball d’un grup de 
voluntariat, que ix en hivern al carrer dilluns i dijous carregats 
d’amor, companyia, menjar i mantes.
ê6L�ID�VLV�KLYHUQV�PèKR�FRQWHQð�QR�KR�FUHF��4XHG¢YHP�D�OHV���
GH�OD�QLW�D�OD�)RQW�GH�OHV�*UDQRWHV��1è«UHP�SRFV��FDGDVF¼�SRU-
WDYD�DOJXQD�FRVD��PDFDUURQV��FDOGR��JRUUHWV�GH�OODQD��FDOFHWLQV��
PDQWHV��URED�SHU�D�SHUVRQHV�GH�GLIHUHQWV�HGDWVð�HUD�HO�SULQFLSL�
L�UHVXOWDYD�ćLSDQW�YRUH�FRP�HQV�DQ¢YHP�FRQQHFWDQW�P«V�L�P«V�
persones...” Així rememora el naixement de l’associació el seu 

animador principal, Miqui Amador.
$�SRF�D�SRF�KDQ�DQDW�FUHL[HQW�ĆQV�D�DSOHJDU�D�����YROXQWDULV��
que repartixen estima, abraçades, aliments i mantes als que 
sofrixen una situació personal de precarietat als carrers de la 
nostra terra.
$OWUHV�JXDUGRQV�;;,�3UHPLV�2QGD�&HUR�9DOªQFLD��(O�&RUWH�,Q-
JO«V�����DQ\V�HQWUH�QRVDOWUHV��0DULQD�GH�9DOªQFLD��HQ�VRFLHWDW��
%LJ�%X\��PLOORU�HPSUHVD��GRFWRU�(QULTXH�9LOD��HQ�Oè¢PELW�FLHQ-
W¯ĆF��)HGHUDFLµ�GH�6RFLHWDWV�0XVLFDOV�GH�OD�&9��HQ�DUW�L�FXOWX-
UD��&HQWUH�5HGLW��HQ�LQQRYDFLµ��L�HO�IXWEROLVWD�&DUORV�6ROHU��HQ�
esports.

KWWSV���OLQNWU�HH�LQYLVLEOHVYDOHQFLD
KWWSV���ZZZ�IDFHERRN�FRP�LQYLVLEOHVYOF�
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HOTEL FONTANA, DE PAU ALABAJOS, PREMI DE TEATRE ASSOCIACIÓ 
D’ESCRIPTORS VALENCIANS

L’Associació d’Escriptors Valencians en Llengua Catalana va 
fer públic el 24 de novembre el veredicte dels XXXI Premis de 
la Crítica a les millors obres publicades en 2020. Estos guar-
dons s’atorguen en les modalitats d’assaig, poesia, narrativa, 
teatre, infantil i juvenil, a més a més del premi a la difusió i 
l’homenatge a una trajectòria. 
Hotel Fontana (Bromera), del torrentí Pau Alabajos, va rebre 
el premi de teatre per l’acurada documentació al voltant de la 
guerra dels Balcans, per oferir una obra documental que dona 
llibertat a futures o possibles posades en escena. També per 
posar en valor la diversitat de personatges i de testimonis que 
contribuïxen a deixar constància dels fets històrics i a man-
tindre la memòria col·lectiva transmetent de manera literària 
les conseqüències doloroses del genocidi i universalitzant el 
FRQćLFWH�
Este llibre havia guanyat en 2019 el XLV Premi de Teatre Ciu-
tat d’Alcoi i en 2020 va ser editat per Bromera.
(OV�JXDQ\DGRUV�GH�OHV�DOWUHV�PRGDOLWDWV�VµQ��De Warhol a @yo-
dominguez. Mirar l’art i veure el món (Onada), de Pilar Alfonso 
(VFXGHU��HQ�DVVDLJ��Cel de fang��%URPHUD���GH�0DUF�*UDQHOO��HQ�
SRHVLD��Prosceni blau (Onada), de Francesc Mompó, en narra-
WLYD�� L�Poalet de versos (Bromera), de Maria Dolors Pellicer, i 
L’increïble assassinat d’Ausiàs March (Bromera), d’Anna Marí i 
Daniel Tormo, en literatura infantil i juvenil, respectivament.
En l’acte de lliurament de premis al Centre de Cultura Octu-
bre, el 10 de desembre, es retia un homenatge als escriptors 
Miquel de Renzi i Enric Lluch.

26 - NOVEMBRE  - 2021

YOEL MIÑANA GUANYA EL XXI PREMI D’INTERPRETACIÓ VICENT GALBIS

/èDOXPQH� GH� YLRORQFHO� -RHO� 0L³DQD�� DPE� OHV� VHXHV� DFWXDFL-
ons de “Variación sobre una cuerda” (N. Paganini) i “Rapsòdia 
Húngara” (D. Popper), va guanyar el primer premi en la con-
YRFDW´ULD�GHO�;;,�3UHPL�Gè,QWHUSUHWDFLµ�9LFHQW�*DOELV��OHV�DX-
dicions del qual es van realitzar a l’octubre. Angelina Martínez 
Tamayo (clarinet) i Vicent Ribera Pérez (trombó) van aconse-
guir el segon i tercer lloc, respectivament.
El lliurament dels premis va tindre lloc el 26 de novembre en 
un acte en què també s’entregaren els Premis Professionals de 
OHV�GXHV�¼OWLPHV�SURPRFLRQV�GHO�&RQVHUYDWRUL�
&856�����������
Alberto Bermell Cunyat (trompeta i música de cambra). Ma-
U¯D�0HGLQD�0DU¯Q��WURPSHWD�L�P¼VLFD�GH�FDPEUD���*HPD�0LO£Q�
6RULDQR� �ćDXWD�GH�EHF��� ,UHQH�9LYDQFR�6RULDQR� �YLROD���$UQDX�
&HUYHUµ�*DO£Q��WXED���+«FWRU�0RUD�&DQR��WURPEµ�L�P¼VLFD�GH�
FDPEUD���-RV«�9LFHQWH�9LOD�0X³R]� �WURPSD� L�P¼VLFD�GH�FDP-
EUD��� $QWRQLR� &UX]DGR� *DUF¯D� �FODULQHW� L� FRPSRVLFLµ��� %HO«Q�
&ODUL� &ODUL� �YLRO¯��� 0LJXHO� %DUEHU£� /µSH]� �SHUFXVVLµ� HQ� IDVHV�
centre i autonòmica).
&856�����������
0DUWD�3«UH]�7RP£V��WURPSD���-RUJH�/LV�6DL]��WURPSHWD���9LFHQW�
Ribera Pérez (trombó). Angelina Martínez Tamayo (clarinet i 
composició). Yoel Miñana Tornero (violoncel i música de cam-
bra)
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28 - NOVEMBRE - 2021

X PREMIS CARTA DE POBLAMENT DE TORRENT

Els guardons Carta de Poblament es lliuraren el 28 de novem-
bre, a l’Antic Mercat, i reconeixen el treball, dedicació, esforç 
i trajectòria de torrentins en diferents àmbits, i que són con-
VHQVXDWV�SHU�XQ� MXUDW�TXH�HQ�HVWD�HGLFLµ�HVWDYD� LQWHJUDW�SHU��
-RV«�2UW¯�6RULDQR��SUHVLGHQW��0DQXHO�+HUUHURV� ê&KDPSLë��6D-
FUDPHQWR�5RGU¯JXH]��9LFHQW�&DUUDWDO£��-RV«�+HUQ£QGH]�<DJR��
$OLFLD�6DOYDGRU��$PSDUR�)DQGRV�L�HO�FURQLVWD�RĆFLDO�GH�7RUUHQW�
L�VHFUHWDUL�GHO�MXUDW��-RV«�5R\R��

7255(17�&)��35(0,�$576��//(75(6�,�(632576
Fundat en 1922, el Torrent CF celebra esta temporada els seus 
cent anys d’història. Des de la seua fundació el Torrent CF ha 
viscut èpoques glorioses. Va aconseguir el seu primer ascens 
a Tercera Divisió en 1965. Després de cinc temporades, el club 
YD�GHVFHQGLU�L�YD�TXHGDU�HQ�OHV�OOLJXHV�UHJLRQDOV�ĆQV�D�������(Q�
�����YD�DFRQVHJXLU�HO�VHX�SULPHU�DVFHQV�D�6HJRQD�'LYLVLµ�%�
Actualment l’entitat compta amb 42 equips que inclouen més 
GH�����IXWEROLVWHV��GHV�GH�OD�FDWHJRULD�4XHUXE¯�ĆQV�DO�SULPHU�
equip de la Tercera Divisió.

OCTAVIO ROMERO FERRARO. PREMI CIÈNCIA, TECNO-
/2*,$�,�0(',�$0%,(17
El doctor Octavio Romero Ferraro és un prestigiós biòleg de-
dicat a l’oncologia. Des de 2019 du a terme diversos projectes 
com a investigador de l’Associació Espanyola Contra el Càn-
FHU�D�Oè,QVWLWXW�&RQWUD�OD�/HXFªPLD�-RVHS�&DUUHUDV�D�%DUFHORQD��
GHVSU«V�GèKDYHU�VLJXW�LQYHVWLJDGRU�-XDQ�GH�OD�&LHUYD�D�Oè,QVWL-
tut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge els anys 2018 i 2019.
El seu equip és pioner en la investigació de mutacions genèti-
ques als tumors que permeten crear noves teràpies especialit-
zades per a cadascuna d’estes alteracions.
El torrentí ha sigut reconegut amb diversos premis per les 
seues publicacions i amb diversos contractes d’investigació o 
places d’Investigador Postdoctoral Associat en prestigioses en-
titats oncològiques arreu del món. Destaquen guardons com el 
Premi al Millor Treball en Investigació Cooperativa en Càncer, 

que ha rebut dues vegades, en 2012 i en 2014, o el Primer Pre-
PL�DOV�0LOORUV�7UHEDOOV�&LHQW¯ĆFV�3XEOLFDWV�HQ������

&(175(�3�%/,&�'(�)250$&,��'(�3(5621(6�$'8/7(6��
35(0,�62&,(7$7�,�&21&�5',$
La trajectòria del Centre de Formació de Persones Adultes es 
remunta a 1985. Després d’anys de treball docent s’ha conver-
tit en un referent educatiu al si de la ciutat de Torrent, un punt 
GH�FRQćXªQFLD�VRFLDO�RQ�WHQHQ�FDEXGD�GLYHUVHV�IRUPHV�GèDSUH-
QHQWDWJH��6èKD�HULJLW�FRP�D�H[HPSOH�GH�FRQYLYªQFLD��GèLQWHJUD-
ció i de participació ciutadana activa. Cada any s’inscriuen en 
els diferents cursos i tallers més de 1.500 persones adultes de 
totes les edats. També s’ha de remarcar la creació d’un vin-
cle cultural amb la ciutat mitjançant les activitats de l’oferta 
oberta.

-26�� 0$18(/� $/0(5,&+� 6,//$�� 35(0,� 75$-(&7�5,$�
352)(66,21$/
-RVH� 0DQXHO� $OPHULFK� 6LOOD� «V� DFWXDOPHQW� SURIHVVRU� WLWXODU�
d’universitat, adscrit al Departament d’Estomatologia de la 
8QLYHUVLWDW�GH�9DOªQFLD�GHV�GH��������/D�VHXD�FDUUHUD�SURIHV-
sional va lligada al prestigi d’esta institució secular on va co-
mençar els seus estudis superiors. Després d’estudiar Medici-
na i d’especialitzar-se en Estomatologia, l’any 1991 aconseguix 
el seu doctorat. Destaca per haver impulsat, al llarg de la seua 
WUDMHFW´ULD��GLYHUVHV�LQVWLWXFLRQV�RGRQWRO´JLTXHV��FRP�OD�6RFLH-
WDW�(VSDQ\ROD�Gè(SLGHPLRORJLD�L�6DOXW�3¼EOLFD�2UDO�R�OD�)XQGD-
ció Lluís Alcanyís. 
A més de professional d’odontologia, és un docent summa-
ment implicat en la formació dels seus alumnes i també és 
àmpliament reconeguda la seua labor com a investigador en 
Odontologia. Així mateix, ostenta diversos càrrecs de prestigi 
HQ�OD�JHVWLµ�XQLYHUVLW¢ULD��'HV�GH������ĆQV�D�OèDFWXDOLWDW�H[HU-
cix com a Delegat del rector per a la Docència en Centres As-
VLVWHQFLDOV�GH�OD�8QLYHUVLWDW�GH�9DOªQFLD�
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1 - DESEMBRE - 2021

RUTH AGUILAR REP UN PREMI IBERDROLA SÚPER A PER A L’ESCOLA DE 
CICLISME ADAPT

/èHQWLWDW�HQHUJªWLFD�YD�SUHPLDU�ĆQV�D�VLV�SURMHFWHV��PDUFDWV�SHO�
caràcter inclusiu, de superació i igualtat, amb 50.000 euros ca-
GDVFXQ��(O�3UHPL�6¼SHU�$�,QFOXVLµ�YD�DQDU�D�SDUDU�DO�SURMHFWH�
liderat per l’atleta paralímpica, la torrentina Ruth Aguilar, per 
a la primera escola de ciclisme adaptat a València.
L’esport adaptat valencià compta des d’ara amb un nou pro-
JUDPD��8QOLPLWHG�:KHHOV�� OèREMHFWLX� GHO� TXDO� «V� IRPHQWDU� OD�
pràctica del ciclisme entre les persones amb discapacitat. El 
projecte, que lidera l’esportista paralímpica Ruth Aguilar com 
a anima mater, celebrava recentment la posada de llarg a la 
seu de la Fundació Trinidad Alfonso en un acte que va reunir 
destacats esportistes i autoritats.
8QOLPLWHG�:KHHOV��TXH�FRPSWD�DPE�HO�VXSRUW�GH�OD�)XQGDFLµ�

Trinidad Alfonso a través dels premis Emprén Esports, es ma-
terialitzarà en diverses accions, com va explicar la seua direc-
tora. L’esdeveniment més destacat seria la celebració el 14 de 
juliol d’una de les proves puntuables per a la Copa d´Espanya 
GH�&LFOLVPH�$GDSWDW�TXH�WLQGU¢�D�P«V�XQ�PDUF�PROW�HVSHFLDO��HO�
&LUFXLW�5LFDUGR�7RUPR�
$OWUHV�3UHPLV�6¼SHU�$�YDQ�VHU��$QD�0DU¯D�$OPDQVD��GHO�&OXE�
Handbol Bolaños (Ciudad Real), vicepresident de la Reial Fe-
deració Espanyola de Piragüisme, que podrà instaurar el Dia 
de les Aigües Netes a nivell nacional, la Fundació Donosti Cup 
�SUHVLGHQW���³LJR�2ODL]ROD���OèHQWLWDW�EDVFD�GH�QDWDFLµ�VLQFURQLW-
]DGD� ç0DULEXUUXQW]L� 6LQNUR� 7DOGHDè� L� HO� &OXE� GH� *LPQ¢VWLFD�
$FURE¢WLFD�%DUXFD��-D«Q��

4 - DESEMBRE - 2021

PREMIS XIV CERTAMEN LITERARI EL VEDAT
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L’Associació de Veïns El Vedat va fer entrega dels premis 
aconseguits en el XIV Certamen Literari, al qual s’havien pre-
sentat més de 150 treballs de les diferents categories tant en 
valencià com en castellà, a la vetlada celebrada a la sala d’actes 
de l’Ajuntament, i que va comptar amb la presència d’una re-
SUHVHQWDFLµ�PXQLFLSDO�L�GH�OHV�HQWLWDWV�SDWURFLQDGRUHV��%LJPDW�
Aldino, PC Mas i Caixa Rural Torrent.
&$7(*25,$�,1)$17,/���U��6DUD�1¼³H]�5XGLOOD� ê/D�IµUPXOD�
GH�OD�IHOLFLWDWë���Q��-XOLD�&DUULµQ�%XUJRV�ê(O�YLYHU�GH�5RVDë���U��
&ORH�)DUURQL�6RXWR�êc4XH�WH�FDOOHV�ë��3UHPL�)DEXODQGR��$UQDX�
Carrión Burgos “L’abella meravella”.

&$7(*25,$�-89(1,/���U��0DU¯D�&KXVW�3«UH]�ê/D�PDJLD�GH�ORV�
FRORUHVë���Q��/\GLD�6FKXO]�)UDQF«V�ê0LV�OLEURV�WLHQHQ�DODVë���U��
$QGUHX�0DUW¯QH]�,E£³H]�ê$PRUHV�JULHJRVë��3UHPL�)DEXODQGR��
Carla Núñez Rudilla.
&$7(*25,$� $'8/76�� �U�� /DXUD� &DEHGR� &DER� ê(O� UHJUHVRë��
�Q��0DQXHO�,]TXLHUGR�5XL]�ê(O�ĆQDO�FRUUHFWRë���U��0DULDQ�6HJX¯�
Pastor “Vestigios de un atardecer”. Premi Fabulando, Francis-
FR�-DYLHU�0DUW¯QH]�9LODQRYD�ê(O�ELTXLQL�URMRë�
També va obtindre una menció especial el Col·legi Madre Pe-
tra per la seua participació, com a centre educatiu amb més 
obres presentades.

10 - DESEMBRE - 2021

SERGIO ROCAFORT GUANYA EL XXVII PREMI DE PINTURA CIUTAT 
D’ALGEMESÍ

El jurat del XXVII Premi de Pintura Ciutat d’Algemesí, un dels 
certàmens més importants de pintura a nivell nacional, va de-
cidir atorgar el màxim guardó, dotat amb 6.000 €, a l’obra “A 
YLHQWR� \� HVWDFDë�� GH� OèDUWLVWD� WRUUHQW¯� 6HUJLR�5RFDIRUW�� TXH� HV�
GHVWDFDYD�DL[¯�FRP�OD�PLOORU�GH�OHV����VHOHFFLRQDGHV�GèHQWUH�OHV�
168 participants.
El jurat estava format pels pintors Esteve Adam i Antonio 
%DUURVR��OHV�FU¯WLTXHV�GèDUW�0DULVRO�6DODQRYD�L�6HP¯UDPLV�*RQ-
]£OH]��L�FRPSWDYD�DPE�OD�SDUWLFLSDFLµ�GH�OèDUWLVWD�SRS�,VDEHO�2OL-
ver, recentment destacada en la reorganització del Museu Rei-
QD�6RĆD��DO�FRVWDW�GèDOWUHV�SLQWRUHV�YDOHQFLDQHV�FRP�(YD�0XV��
$QD�3HWHUV�R��QJHOD�*DUF¯D�&RGR³HU�
L’obra de Rocafort és una impactant composició abstracta, 
d’evocació paisatgística, a partir de tonalitats verdes i fosques 
que no renuncia a la taca, a la veladura, al grattage o al de-
goteig de pigment generant una riquesa d’elements plàstics i 

lumínics, elogiats de manera unànime pel jurat.
Era la culminació d’un any replet de bones notícies en la seua 
carrera. Anteriorment, el 26 de maig, al XXXI Certamen Na-
FLRQDO�GH�3LQWXUD�&DODPRQWH�-RYHQ�������KDYLD�WUHW�HO�SULPHU�
SUHPL�DPE�ê:HOFRPHë��HO����GH�PDLJ�DO�9�&RQFXUV�GH�3LQWXUD�
Ràpida d’Alboraig, que es dedicava al tema “Les fonts d’Albo-
UDLJë�� YD� WUHXUH� HO� VHJRQ�SUHPL�� HO� ���GH� MXOLRO�YD�DFRQVHJXLU�
un dels tres premis de la categoria internacional del LXXVII 
&RQFXUV�L�([SRVLFLµ�,QWHUQDFLRQDO�Gè$UW�&LXWDW�GH�6RJRUE��FRQ-
cretament el patrocinat per la Fundació Bancaixa, amb l’obra 
ê9LGD�GHGLFDGD�DO�JROIë��L�HO����GèRFWXEUH�SDUWLFLSDYD�HQ�HO�;,;�
&RQFXUV�GH�3LQWXUD�-RDQ�GH�-RDQHV��GH�%RFDLUHQW��L�HV�YD�SUR-
clamar guanyador del Premi Fundació Mutua Levante, i va 
exposar el seu treball, al costat dels presentats pels altres sis 
JXDQ\DGRUV�GH�OHV�GLIHUHQWV�FDWHJRULHV��D�OD�VDOD�-RDQ�GH�-RD-
QHV��GHV�GH�ĆQDOV�GH�QRYHPEUH�ĆQV�HO����GH�GHVHPEUH�
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14 - DESEMBRE - 2021

EL CASAL DE LA PAU, MENCIÓ COLIBRÍ DE LA FUNDACIÓ HORTA SUD

(O�0XVHX�&RPDUFDO�GH�Oè+RUWD�6XG�YD�DFROOLU�HO����GH�GHVHPEUH�
el lliurament de la setena edició de la Menció Colibrí, impul-
VDGD�SHU�OD�)XQGDFLµ�+RUWD�6XG�DPE�OD�FROyODERUDFLµ�GH�&DL[D�
Popular, amb la qual es reconeix el treball d’una entitat en de-
fensa dels drets humans i dels valors democràtics, guardó que 
va recaure en el Casal de la Pau-Domus Pacis per la seua tasca 
humanitària durant cinquanta anys. 
A l’acte van intervindre la presidenta de la Fundació Horta 
6XG��,PPD�/µSH]��$QWRQLR�%DUJXHV��SUHVLGHQW�L�IXQGDGRU�GHO�

&DVDO�GH� OD�3DX��-RV«�0LJXHO�0DUW¯QH]�&DVWHOOµ��YROXQWDUL�HQ�
el Centre Penitenciari de Picassent i autor del llibre Esperanza 
entre rejas��L�5DPµQ�/ORUHQV�L�+RQRUDW�5HVXUUHFFLµQ��GH�OèHQWL-
tat guardonada.
Així, el Casal de la Pau-Domus Pacis se suma a les mencions 
DQWHULRUV�� &DPSD³D� &,(V� 12�9DOHQFLD� �������� 3REUH]D� &HUR�
&RPXQLWDW� 9DOHQFLDQD� �������� 6(7(0� 3D¯V� 9DOHQFL¢� ��������
Centre Delàs d’Estudis per la Pau (2018), Proactiva Open Arms 
�������L�$VVRFLDFLRQV�GH�6ROLGDULWDW�DPE�HO�3REOH�6DKUDX¯��������

17 - DESEMBRE  - 2021

HOMENATGE A RICARDO BELLVESER EN EL X ANIVERSARI DE TORRENT 
DE PARAULES

(Q� OD� FORHQGD�GH� OD�6HWPDQD�&XOWXUDO� FRPPHPRUDWLYD�GHO�;�
Aniversari de Torrent de Paraules es va retre un homenatatge 
a Ricardo Bellveser, periodista i escriptor resident a Torrent, 
lligat a esta associació des dels seus inicis, amb la intervenció 
de la presidenta de l’entitat organitzadora Patricia Cuenca.
%HOOYHVHU��TXH�KDYLD�HVWXGLDW�)LORORJLD�D�OD�8QLYHUVLWDW�GH�9D-

OªQFLD�L�&LªQFLHV�GH�OD�,QIRUPDFLµ�D�OD�8QLYHUVLWDW�&RPSOXWHQVH�
de Madrid. va exercir el periodisme durant més de 20 anys i 
després va desenvolupar intensament la seua carrera d’escrip-
tor, en la qual va obtindre nombrsosos premis, entre ells el de 
la Crítica Literària Valenciana al conjunt de la seua poesia, el 
Premi del Col·legi d’Arquitectes de València i Múrcia, el premi 

VA MORIR EN L’ÚLTIMA SETMANA DE DESEMBRE



43

PREMIS I RECONEIXEMENTS

periodístic de la Federació Espanyola de Municipis i Provínci-
HV��HO�VHJRQ�SUHPL�L�3UHPL�&DVWHOOD�L�/OHµ��HO�SUHPL�9LFHQWH�*DRV�
GH�3RHVLD��HO�3UHPL�,QWHUQDFLRQDO�-DLPH�*LO�GH�%LHGPD��HO�3UHPL�
GH�OD�8QLYHUVLWDW�GH�/OHµ��Oè$OWD�'LVWLQFLµ�GH�OD�*HQHUDOLWDW�DPE�
FDU£FWHU��FROyOHFWLX�R�HO�3UHPL�1DFLRQDO�DO�)RPHQW�GH�OD�/HFWXUD�
������GHO�*UHPL�Gè(GLWRUV�
5LFDUGR�%HOOYHVHU�PRULD�GRW]H�GLHV�GHVSU«V�GèHVWH�DFWH��DOV����
anys, com a conseqüència del càncer de pàncrees, que patia 
des feia dos anys.

Entre les seues activitats culturals i socials cal destacar que era 
VRFL�GèKRQRU�GH�Oè$WHQHX�%ODVFR�,E£³H]�L�GH�Oè$WHQHX�0HUFDQWLO��
Va ser professor titular universitari de Teoria de la Literatura, 
director de la Institució Alfons el Magnànim i acadèmic electe 
a l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. 
A més, fou membre del Consell Rector de l’IVAM, membre del 
Consell Valencià de Cultura i de la Reial Acadèmia de Belles 
$UWV�6DQW�&DUOHV�

18 - DESEMBRE - 2021

EL CLUB ESPORTIU HERCA, PREMI ESPECIAL DE LA FEDERACIÓ DE JUDO I 
DISCIPLINES ASSOCIADES

(Q�HO�WUDQVFXUV�GH�OD�*DOD������GH�OD�)HGHUDFLµ�(VSDQ\ROD�GH�
-XGR�L�'LVFLSOLQHV�$VVRFLDGHV��5�)�(�-�'�$����FHOHEUDGD�D�OD�VHX�
del Comité Olímpic de Madrid el 18 de desembre, el CD Herca 
va rebre un premi especial per reconéixer la seua trajectòria 
de 55 anys. 
(O� SUHPL� YD� VHU� UHFROOLW� SHU� &DUPHQ�&DUUDWDO£�'HYDO�� HQ� UH-
presentació de la familia titular del club després de l’emissió 
d’un vídeo de presentació en el qual es podien veure diferents 
moments de la seua història, que s’havia iniciat en 1966 per 
OD�LQLFLDWLYD�GH�VLV�GHOV�JHUPDQV�&DUUDWDO£��)UDQFLVFR��(QULTXH��
-RV«��*RQ]DOR��&DUPHQ�L�9LFHQWH�
Este reconeixement a nivell estatal completa els obtinguts an-

teriorment de la mà de l’Ajuntament, insígnia d’or de la Ciuat 
GH�7RUUHQW��������L�GH�OD�*HQHUDOLWDW�9DOHQFLDQD��DO�0ªULW�(V-
portiu (2016).
Al llarg de la seua història són nombrosos els èxits no solament 
GHOV�JHUPDQV�&DUUDWDO£�HQ�OHV�GLVFLSOLQHV�TXH�KDQ�GHVHQYROX-
pat sinó també d’altres esportistes que han passat per l’Herca, 
que compta amb més de 200 medallistes nacionals.
A la gala anual de premis de la Federació va estar present Vi-
FHQW� &DUUDWDO£�� TXH� «V� DFWXDOPHQW�5HVSRQVDEOH� GH� )RUPDFLµ�
per al cicle olímpic 2020-2024, i que va ser diverses vegades 
FDPSLµ�Gè(VSDQ\D�GH�-XGR�L�PHPEUH�GH�OèHTXLS�QDFLRQDO�SDUWL-
cipant en campionats d’Europa.

20 - DESEMBRE  - 2021

PROJECTES INTERASSOCIATIUS SELECCIONATS PER LA FUNDACIÓ HORTA 
SUD ANY 2022

(Q�HVWD�YLQW�L�KXLWHQD�HGLFLµ�VH�VXEYHQFLRQHQ�ĆQV�D����SURMHF-
tes impulsats per associacions de les comarques de l’Horta, en 
col·laboració entre elles i vinculats al compliment de l’#Agen-
GD8UEDQD�L�HOV��2'6�
/HV�DMXGHV��DWRUJDGHV�SHU�OD�)XQGDFLµ�+RUWD�6XG��&DL[D�3RSX-
ODU�L�*UXSR�8JDUWH�$XWRPRFLµQ��SHUPHWHQ�PRELOLW]DU�UHFXUVRV�
per donar resposta a les necessitats des de la pròpia societat 
civil, enfortint el treball en xarxa, incrementant la participació 
L�FRQVWUXLQW�FLXWDGDQLD��(Q�HVWD�HGLFLµ�HV�SUHVHQWDUHQ�ĆQV�D����
projectes entre més de seixanta entitats sense ànim de lucre de 
Oè+RUWD�1RUG�L�Oè+RUWD�6XG�
. “Pobles circulars”. Impulsa iniciatives locals de compostatge 

col·lectiu. Del Camp a la Taula i Associació d’Artistes Asimè-
trics. 
. “Inclou-te”. Per a millorar la qualitat de vida de les persones 
amb discapacitat intel·lectual. Proyecto EMPAR, Fundación 
Movimiento Ciudadano i Associació Impuls.
. “Com facilitar la vida diària en persones amb diversitat fun-
cional a través dels suports visuals”. Asociación Neurodes, 
$',672��$6,',7��&RUD]RQHV�$ELHUWRV�L�6ROLGDULWDW�7RUUHQW��
. “Creant llaços, compartint il·lusions”. Empoderament de les 
persones afectades en la seua salut mental i familiars. AFEM 
7RUUHQW��$)3(0�+RUWD�6XG�L�$62)$�
. “Fem educació, fem barri, mitjançant l’esport”. Club Esportiu 
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La Fila, AMPA CEIP La Fila i ACYPAL. 
��ê%¼VTXHGD�GH�FHU£PLFD�GH�0DQLVHV�HQ�OD�&RPXQLGDGë��$FRQ-
seguir l’interés per part de la població jove en el patrimoni his-
W´ULF� L� FXOWXUDO�YDOHQFL¢� L�PDQLVHU��&DVD�GH�-RYHQWXW�7UHOODW� L�
Fundación Movimiento Ciudadano. 
��ê8QLHQGR�DVRFLDFLRQHV�PHGLDQWH�HO�SDSHOë��'LIXVLµ�SHU�IHU�FR-
Q«L[HU�DO�EDUUL� OD�[DU[D�VRFLDO�GH�7RUUHĆHO��$VVRFLDFLµ�9H±QDO�
GH�7RUUHĆHO��$VRFLDFLµQ�0XMHUHV�$LWDQD��,QLFLDWLYHV�6ROLG¢ULHV��
6HUYLFLRV�6RFLDOHV�6DOYDGRU�$OOHQGH�L�/D�&DVD�*UDQGH��
��ê&RPHU©��)ë��$SURIXQGLU�HQ�OD�UHODFLµ�GH�FRQĆDQ©D�HQWUH�HOV�
comerços del barri i l’associació veïnal. Associació Veïnal i 
Cultural Tres Forques i Asociación Comerciantes Mercado de 
Castilla.
. “Ajedrez inclusivo”. Afavorir la inclusió de col·lectius vulne-
rables. Club Ajedrez Quart i Federació Associativa Quart per 
l’Esport. 
�� ê3HQVDU� HQ� YHUG�� FDS� D� OD� UHVLOLªQFLD� WHUULWRULDO� HQ� WHPSV�
GèHPHUJªQFLD�FOLP¢WLFDë��3HU�Oè+RUWD�L�&6$�/D�/ODYRU�
. “Ruta literària Vicent Andrés Estellés. Oferir als centres edu-
catius activitats fora de l’aula que ajuden a recuperar la nostra 
llengua. Coordinadora pel Valencià Horta Nord, Fundació Es-
cola Valenciana i Associació Cultural El Bassot.  

30 - DESEMBRE  - 2021

JOAN IBORRA GASTALDO GUANYA EL XXV PREMI D’INVESTIGACIÓ DE 
L’HORTA SUD 

(O� MXUDW�TXDOLĆFDGRU�GHO�;;9�3UHPL�Gè,QYHVWLJDFLµ�GH�Oè+RUWD�
6XG��FRQYRFDW�SHU�Oè,'(&2��,QVWLWXW�Gè(VWXGLV�&RPDUFDOV���DPE�
HO�SDWURFLQL�GH�OD�0DQFRPXQLWDW�GH�0XQLFLSLV�GH�Oè+RUWD�6XG��
l’Ajuntament de Torrent, i Caixa Popular, que va estar integrat 
SHU��$OIUHG�5DPRV��-RVHS�0DULD�7DUD]RQD��-RVHS�9LFHQW�)D\RV��
Vicent Olmos i Xavier Forment, va concedir el primer premi 
DO� SURMHFWH� SUHVHQWDW� SHU� -RDQ� ,ERUUD�*DVWDOGR�� ê/è+RUWD� 6XG�
agermanada”.
9DQ�TXHGDU�ĆQDOLVWHV�HOV�SURMHFWHV�ê(OV�O¯TXHQV�GH�Oè+RUWD��*XLD�
GH�OHV�HVSªFLHV�P«V�FRPXQHV�GH�Oè+RUWD�6XGë�SUHVHQWDW�SHU�6L-
PµQ�)RV�0DUW¯Q��ê/D�LQG¼VWULD�SDOPLWHUD�D�Oè+RUWD�6XG��,QLFL�L�
desenvolupament de l’activitat fabril”, de Carmen Casaní Rel 
L�ê/HV�GRQHV�Gè$OF¢VVHU��8QD�VRFLDOLW]DFLµ�IHPHQLQD�HQ�Oè¢PELW�
IHVWLXë��GH�'DYLG�*DUF¯D�0DUW¯QH]�

EDICIÓ DE FAUSTÍ BARBERÀ. ELS ORÍGENS DEL VALENCIANISME POLÍTIC

L’Institut d’Estudis Comarcals va editar el llibre Faustí Barbe-
rà. Els orígens del valencianisme polític��GH�OèKLVWRULDGRU�6DQWLDJR�
Ferrandis Valero, una renovació important en la història del 
valencianisme, sobre la base del treball guanyador del XXIV 
3UHPL�Gè,QYHVWLJDFLµ�GH�Oè+RUWD�6XG�
En ell es desgrana el pensament polític, en tota la seua com-
plexitat i riquesa, d’un dels artífexs en l’aparició del primigeni 
QDFLRQDOLVPH� YDOHQFL¢�� )DXVW¯� %DUEHU¢�0DUW¯�� 8QD� ĆJXUD� LQ-
VXĆFLHQWPHQW�HVWXGLDGD�TXH�DPE�HVWD�REUD�HV�EHVOOXPD��HQWUH�
altres qüestions, els orígens, primers objectius i propostes po-
lítiques del valencianisme polític, i les connexions amb el món 
del catalanisme conservador. 

KWWSV���ZZZ�LGHFRKRUWDVXG�RUJ��
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30 - DESEMBRE  - 2021

ELS JUGADORS STEVE THIBAUT I DAWID S. KEDRA, PREMIS ESHIFUVA

L’organisme Estadística Història Futbol Valencià (Eshifuva) va 
publicar els seus premis 2021 en les categories de Tercera Divi-
VLµ��5HJLRQDO�3UHIHUHQW�L�3ULPHUD�5HJLRQDO��HQ�HOV�TXDOV�ĆJXUHQ�
GRV�MXJDGRUV�OOLJDWV�DO�7RUUHQW�&)�
6WHYH�7KLEDXW�(NHGL�YD�DFRQVHJXLU�DO©DU�VH�FRP�D�PDMRU�JROH-
jador del 2021, que s’obté quan has marcat més gols, havent 
GLVSXWDW�XQ�P¯QLP�GHO������GHOV�SDUWLWV�GH� OèDQ\��'DZLG�6WD-

QLVODX�.HGUD�FRP�D�SRUWHU�PHQ\V�JROHMDW��6èREW«�GH�OD�PLWMDQD�
GH�JROV�UHEXWV�DOV�SDUWLWV�TXH�KD�GLVSXWDW��DPE�XQ�P¯QLP�GH����
% de l’any.
Estos premis reconeixen els jugadors, entrenadors i equips de 
forma simbòlica ja que l’organisme que els dona no compta de 
moment amb patrocinadors.
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JOSE RAMÓN CABRERO (INSTITUT RAMÓN Y CAJAL DEL CSIC) 
DESENVOLUPA DOS PROJECTES D’INVESTIGACIÓ DE LA GENERALITAT 
VALENCIANA I DEL MINISTERI DE CIÈNCIA I INNOVACIÓ

(O�FLHQW¯ĆF� WRUUHQW¯� -RV«�5DPµQ�&DEUHUR�$QWRQLQR� OLGHUD�HQ�
l’actualitat dos projectes d’investigació focalitzats principal-
ment en el disseny racional i a mida, de catalitzadors consti-
tuïts per nanoagregats atòmics metàl·lics estabilitzats sobre 
matrius sòlides de distinta naturalesa, així com en la seua apli-
cació en processos orgànics de valorització de derivats d’àcid 
FDUER[¯OLF�L�GH�&2���/HV�GXHV�IRQWV�GH�ĆQDQ©DPHQW�FRPSHWLWL-
ves aconseguides per l’investigador des de l’1 de gener de 2019 
i l’1 de juny de 2020, provenen tant de la Conselleria d’Educa-
FLµ�GH�OD�*HQHUDOLWDW�9DOHQFLDQD��6XEYHQFLRQV�D�Oè([FHOyOªQFLD�
GH�-XQLRUV�,QYHVWLJDGRUV��SURJUDPD�6(-,*(17��FRP�GHO�0LQLV-
WHUL�GH�&LªQFLD�L�,QQRYDFLµ��SURJUDPD�GH�DMXGHV�5(726�,�'�L��
Estos dos projectes, junt amb l’ajuda del programa Ramón y 
&DMDO�DFRQVHJXLGD�HQ� OèDQ\�������HQ� OHV�TXDOV�-RV«�5DPµQ�«V�
l’únic investigador principal, li permeten desenvolupar la seua 

línia d’investigació independent en l’Institut de Tecnologia 
4X¯PLFD��FHQWUH�PL[W�GH�OD�8QLYHUVLWDW�3ROLWªFQLFD�GH�9DOªQFLD�
L�GHO�&RQVHOO�6XSHULRU�Gè,QYHVWLJDFLµ�&LHQW¯ĆTXHV��HQ�OD�IRWR�DG-
MXQWD���$�P«V��-RVH�5DPµQ�HV�WURED�DFWXDOPHQW�GLULJLQW�TXDWUH�
tesis doctorals en aquest institut. 
/D�SULQFLSDO�O¯QLD�GH�UHFHUFD�GH�-RVH�5DPµQ�VH�FHQWUD�HQ�GLV-
senyar racionalment materials basats en metalls que puguen 
actuar com a catalitzadors per a valoritzar matèries primes ac-
cessibles, com el diòxid de carboni o determinats derivats de la 
biomassa, i convertir-les en productes d’alt valor afegit. Estos 
tipus de processos són altament exigents i generen com a pro-
ductes compostos de gran utilitat per a la indústria química i 
farmacèutica. La idea del projecte és dissenyar processos més 
sostenibles per obtenir estos tipus de substàncies, fonamen-
tals per a la societat actual. És important assenyalar que estos 
processos necessiten d’un element anomenat catalitzador per 
poder dur-se a terme. Normalment els catalitzadors són subs-
W¢QFLHV�PHW¢OyOLTXHV�PROW�FDUHV�L�W´[LTXHV��8QD�GH�OHV�FODXV�DF¯��
en què se centra la investigació del torrentí, és el disseny de 
materials que actuen com a catalitzadors en estes reaccions, 
SHU´�TXH�HV�SXJXHQ�VHSDUDU�I¢FLOPHQW�GHO�SURGXFWHV�ĆQDOV�L�HV�
puguen reutilitzar, eliminant així el problema del preu i la to-
xicitat.
-RV«� 5DPµQ� &DEUHUR� $QWRQLQR� W«� XQD� GHVWDFDGD� WUDMHFW´ULD�
FLHQW¯ĆFD� GHVSU«V� GèKDYHU� FRPSOHWDW� OD� VHXD� OOLFHQFLDWXUD� HQ�
4X¯PLFD�HQ������HQ�OD�8QLYHUVLWDW�GH�9DOªQFLD�L�HO�GRFWRUDW�HQ�
GHVHPEUH�GH�������DPE�OD�WHVL�TXH�YD�VHU�TXDOLĆFDGD�GèH[FHO�
lent cum laude i va ser reconeguda amb el premi extraordinari 
GH�WHVLV�GH�OD�839�L�HO�SUHPL�GH�OD�5HLDO�$FDGªPLD�GH�'RFWRUV�
d’Espanya a la millor tesi en Ciències Experimentals i Tecno-
lògiques 2014.
7DPE«�«V�GH�GHVWDFDU�TXH�-RVH�5DPµQ�YD�UHDOLW]DU�XQD�HVWD-
GD�SRVWGRFWRUDO�GHV�GèRFWXEUH�GH������ĆQV�D�DEULO�GH�������HQ�
HO�/,.$7��5RVWRFN��$OHPDQ\D��DO�JUXS�GHO�SURIHVVRU�0DWWKLDV�
Beller. 

31  - DESEMBRE - 2021
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20 - GENER - 2021

VÍCTOR CHUST DEBUTA AMB EL PRIMER EQUIP DEL REIAL MADRID

El jugador de futbol torrentí Víctor Chust va debutar en el pri-
mer equip del Reial Madrid, dimecres 20 de gener, en el camp 
GH�Oè$OFRL¢��HQ�SDUWLW�GH�VHW]HQV�GH�ĆQDO�GH�OD�&RSD�GHO�5HL��HQ�
què l’equip de Zidane va quedar fora de la competició en per-
GUH����6ROEHV��-XDQDQ��D����0LOLWDR��

Chust va jugar tot el partit, en què també va debutar Lunin, i el 
seu joc va estar en la línia discreta de tota la formació madri-
GLVWD��LQFDSD©�GH�VXSHUDU�HL[H�GLD��XQ�6HJRQD�%�
9¯FWRU�&KXVW�RVWHQWDYD�OD�FDSLWDQLD�GHO�-XYHQLO�GHO�5HLDO�0D-
drid en agost de 2020, quan l’equip va aconseguir proclamar-se 
FDPSLµ�GH�OD�8()$�<RXWK�/HDJXH�
La seua trajectòria en el futbol, que havia començat en el 
València CF (2008-2012), s’ha desenvolupat a les categories 
LQIHULRUV� GHO�5HLDO�0DGULG� �,QIDQWLO�%�� ����������� ,QIDQWLO�$��
�����������&DGHW�%�������������&DGHW�$�������������-XYHQLO�%��
�����������-XYHQLO�$�������������L�&DVWLOOD��GHV�GHO�������

8 - OCTUBRE  - 2021

EN LA SELECCIÓ ESPANYOLA DE FUTBOL 
SUB-21

(O�WRUUHQW¯�9¯FWRU�&KXVW�YD�VHU�FRQYRFDW�SHU�D�OD�6HOHFFLµ�6XE�
21 de futbol per al Campionat d’Europa davant d’Eslovàquia i 
Irlanda del Nord els dies 8 i 12 d’octubre, respectivament, que 
HV�YDQ�GLVSXWDU�D�OèHVWDGL�GH�/D�&DUWXMD��D�6HYLOOD��L�TXH�YD�JXD-
Q\DU�OD�QRVWUD�VHOHFFLµ�SHU�����L������UHVXOWDWV�TXH�OèKDELOLWDYHQ�
SHU�D�SDUWLFLSDU�HQ�Oè(XURFRSD������

28 - FEBRER - 2021

RAÚL MAREK ACONSEGUIX DOS ORS I UNA PLATA INDIVIDUALS EN EL 
CAMPIONAT D’ESPANYA DE SALVAMENT I SOCORRISME

(O� WRUUHQW¯� 5D¼O� 0DUHN�� GHO� &(61� 6LOOD�� YD� FRPSHWLU� HQ� HO�
;;;9�&DPSLRQDW�Gè(VSDQ\D�Gè+LYHUQ�GH�6DOYDPHQW�L�6RFRU-
risme, que es va celebrar a Elx del 26 al 28 de febrer, amb uns 
resultats espectaculars ja que va treure medalla d’or en 100 
metres socorrista, medalla d’or en 50 metres en remolc mani-
quí i medalla de plata en 100 metres combinada (totes tres en 
la categoria Absoluta Individual) i tres medalles d’or en les pro-
ves de Relleus de 4 x 50 m amb obstacles, 4 x 25 m en remolc 
maniquí i 4 x 50 m combinada.
'HOV����VRFRUULVWHV�GHO�FOXE�FDO�HVPHQWDU�HVSHFLDOPHQW�HOV�TXL�
IRUPDUHQ� OèHTXLS� GH� UHOOHXV� DPE�5D¼O�0DUHN��$OEHUW�0DWHX��
$OHMDQGUR�$UD��6HUJLR�5DPRV�L�&DUORV�/µSH]�
El 17 d’abril, en l’Autonòmic Absolut, disputat a Elx, Raúl va 
repetir triomfs amb or en 100 m combinada de salvament, 100 
m socorrista i 50 m remolc maniquí. I dos rècords autonòmics 
DFRQVHJXLWV�SHO� WRUUHQW¯�� ����P�FRPELQDGD� ����������� L����P�
DUURVVHJDPHQW������������

9 - MAIG  - 2021

TRES MEDALLES D’OR I QUATRE DE PLATA 
EN EL IX OBERT INTERNACIONAL-VIII CAM-
PIONAT D’ESPANYA DE PRIMAVERA DE SAL-
VAMENT I SOCORRISME

El Palau d’Esports de Torrevella va ser l’escenari del IX Cam-
pionat Obert Internacional i VIII Campionat d’Espanya de Pri-
PDYHUD�GH�6DOYDPHQW�L�6RFRUULVPH��HOV�GLHV���L���GH�PDLJ��DPE�
la participació de 42 equips d’onze comunitats autònomes. El 
QRVWUH� SDLV¢�5D¼O�0DUHN�� GHO� &(61� 6LOOD�� YD� DFRQVHJXLU� WUHV�

medalles d’or i quatre de plata en categoria Absoluta. Or en 50 
P�UHPROF�PDQLTX¯�,QGLYLGXDO�L�*HQHUDO�L���[����UHPROF�PDQLTX¯�
5HOOHXV��L�SODWD�HQ�����P�FRPELQDGD�,QGLYLGXDO�L�*HQHUDO�L���[�
25 combinada i 4 x 50 socorristes mixt Relleus.

18 - SETEMBRE - 2021

EN EL CAMPIONAT D’EUROPA DE 
SALVAMENT I SOCORRISME
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(OV�����PLOORUV�HVSRUWLVWHV�GèHVWD�PRGDOLWDW�GH�6DOYDPHQW�L�6R-
FRUULVPH��TXH�XQL[�FRQĆDQ©D��WUHEDOO�HQ�HTXLS�L�XQLµ��FRPSH-
WLUHQ� D� OD� SLVFLQD�RO¯PSLFD� L� OD� SODWMD� GHO�*XUXJ¼�GH�&DVWHOOµ��
HQ�HO�&DPSLRQDW�Gè(XURSD�SHU�1DFLRQV�-¼QLRU�L�$EVROXW�HQWUH�
els dies 12 i el 18 de setembre, amb la participació del torrentí 
5D¼O�0DUHN��TXH�HQ����P�DUURVVHJDPHQW�YD�IHU�HO�WHUFHU�PLOORU�
WHPSV�SHU´�VHQVH�PHGDOOD��YD�VHU��«�ĆQDOLVWD�HQ�����P�VRFRU-
rista, 7é en 100 m combinada i 9é en 50 m remolc maniquí (en 
$EVROXWD�,QGLYLGXDO��L��«�ĆQDOLVWD�HQ���[����P�REVWDFOHV���«�HQ�
6(5&�L�HQ���[����P�FRPELQDGD�L��«�HQ���[����P�UHPROF�PDQLTX¯�
(en Absoluta Relleus).

6 - MARÇ - 2021

EMPAR VIZCAÍNO, BRONZE EN EL CAMPIONAT D’ESPANYA FEDDI DE CAMP 
A TRAVÉS
A la ciutat de Dos Hermanas es va celebrar el Campionat d’Es-
panya de Camp a Través de la Federació Espanyola d’Esports 
per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual, en què la torren-
tina Empar Vizcaíno es va alçar amb el tercer lloc de la classi-
ĆFDFLµ�L�PHGDOOD�GH�EURQ]H�
(PSDU�YD�FµUUHU�HOV�������P�HQ�XQD�FXUVD�TXH�GHV�GHO�SULQFLSL�
es dibuixava per a ser disputada per tres atletes escapades de la 
resta, però la nostra representant del Club Atletisme Torrent 
feu un gran treball i va arribar a meta en tercera posició, amb 
una marca de 12’48”.
El 28 de març, a Toledo, va participar en el Campionat d’Espa-
nya Liberty Promeses Paralímpiques i va treure la 4a posició 
HQ�OD�SURYD�GH�������P��DPE�XQD�PDUFD�GH����������OD�VHXD�PL-
OORU�ĆQV�DO�PRPHQW�

2 - MAIG  - 2021

CAMPIONA DE L’AUTONÒMIC FEDI-CV 2021

Empar va treure el primer lloc de l’Autonòmic d’Atletisme or-
ganitzat per la Federació d’Esports de Discapacitat Intel·lectu-
DO��DO��U�7UDP�GHO�7¼ULD��DPE�XQD�PDUFD�GH���è��ë���HQ������
P��TXH�VXSRVDYD�Ć[DU�XQD�SRVLFLµ�JXDQ\DGRUD�LQGLVFXWLEOH�

13 - JUNY  - 2021

MEDALLA D’OR EN EL CAMPIONAT DE 
SELECCIONS AUTONÒMIQUES FEDDI

(O� FDS� GH� VHWPDQD� GHO� �� DO� ��� GH� MXQ\� HV� YD� GLVSXWDU�� D� 6DQ�
)HUQDQGR� �&DGLV��� HO�&DPSLRQDW�GH�6HOHFFLRQV�$XWRQ´PLTXHV�
FEDDI, en què Empar Vizcaíno, que integrava la selecció va-
lenciana, va aconseguir la medalla d’or en les participacions de 
800 m i 1500 m.

7 - MARÇ - 2021

CLAUDIA RUBIO, OR I PLATA EN EL CAMPIONAT NACIONAL D’ATLETISME 
SUB-20

Claudia Rubio Rodríguez va aconseguir la medalla d’or en el 
&DPSLRQDW�Gè(VSDQ\D�Gè$WOHWLVPH�6XE����HQ�WULSOH�VDOW��D�$Q-
tequera, dissabte 6 de març, amb un primer salt de 12,42 m, 
que la va posar al capdavant del grup de competidores i ja no 
DEDQGRQDULD�ĆQV�HO�ĆQDO�GH�OHV�SURYHV���V�OD�PLOORU�PDUFD�SHU-
sonal i rècord del CAT en la categoria. En segon i tercer lloc 
HV�FODVVLĆFDUHQ�UHVSHFWLYDPHQW��6DPLUD�=DUKORXO�6£QFKH]��/DV�
Celtíberas) i Irene Clemente Martín (Cornellà At.)
Diumenge competia en la prova de salt de llargada, amb exe-
FXFLRQV�GLVFUHWHV�DO�SULQFLSL�ĆQV�XQD�GH������P��TXH�LJXDODYD�OD�
seua pròpia marca i la col·locava en 2a posició, empatant amb 
OD��D�FODVVLĆFDGD��VHQVH�DUULEDU�D�PLOORUDU�HOV�VHXV�VDOWV��L�FODV-
VLĆFDQW�VH�ĆQDOPHQW�HQ�HO�VHJRQ�OORF�L�PHGDOOD�GH�SODWD��,�DPE�
la satisfacció d’haver fet nou rècord en la modalitat i categoria 
del CAT des de febrer de 2010.

El 20 de juny, a les instal·lacions del Parc Central de Torrent, 
HV�YD�FHOHEUDU�HO�&DPSLRQDW�3URYLQFLDO�6XE����Gè$�//���HQ�TXª�
Claudia Rubio es va proclamar campiona en salt de llargada. 

26 - JUNY - 2021

CAMPIONA ANTONÒMICA SUB-20 EN 
TRIPLE SALT I MEDALLA DE PLATA 
EN LLARGADA

&ODXGLD�5XELR�YD�SDUWLFLSDU�HQ�HO�&DPSLRQDW�$XWRQ´PLF�6XE�
20, disputat el 26 de juny a Castelló, i va aconseguir la primera 
plaça de triple salt i la medalla de plata en salt de llargada, amb 
salts molt propers a les seues marques anteriors.
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4  - JULIOL - 2021

BRONZE EN EL CAMPIONAT D’ESPANYA 
SUB-18

$�0RQ]µQ�HV�YD�FHOHEUDU��HOV�GLHV���L���GH�MXOLRO��HO�&DPSLRQDW�
Gè(VSDQ\D� 6XE���� Gè$WOHWLVPH� Gè$LUH� /OLXUH�� HQ� TXª� &ODXGLD�
5XELR�YD�UDWLĆFDU�TXH�«V�XQD�GH�OHV�PLOORUV�VDOWDGRUHV�L�YD�WUHX-
re la medalla de bronze de triple salt amb una marca de 12.25 
m. També va competir en salt de llargada quedant en sisena 
posició.

7 - MARÇ - 2021

NIKLAS MORALES, CAMPIÓ D’ESPANYA SUB-20 EN 60 METRES TANQUES

A Antequera, on es disputava el Campionat d’Espanya d’At-
OHWLVPH�6XE����HQ�3LVWD�&REHUWD��HO���GH�PDU©��OèHVSRUWLVWD�GHO�
&OXE� $WOHWLVPH� 7RUUHQW� 1LNODV�0RUDOHV�0RQWHLUR� YD� WUDXUH�

la medalla d’or en els 60 metres tanques, amb una marca de 
�ë���� TXH�HUD� OD�PLOORU� VHXD�ĆQV�DO�PRPHQW�� VHJXLW�GH� -RUJH�
*DUF¯D�5RGU¯JXH]��*R�)LW�$WKOHWLFV��L�%LHO�6DODV�6DPVR��$YLQHQW�
Manresa), medalles de plata i bronze respectivament.
(O���GH�PDLJ��D�*DQGLD��HV�YD�FHOHEUDU�HO�&DPSLRQDW�$XWRQ´-
mic de Clubs d’Aire Lliure, amb la participació de dos equips de 
7RUUHQW��TXH�HV�FODVVLĆFDUHQ�HQ�FLQTX«�OORF�
1LNODV�0RUDOHV�YD�VHU�XQ�GHOV�DWOHWHV�TXH�YD�GHVWDFDU��DPE�XQD�
marca de 14.91 en 100 mt, per davall d’Enrique Llopis Domé-
QHFK��&$�*DQGLD��L�.HYLQ�6£QFKH]�0RUWH��3ODWJHV�&DVWHOOµ��

26 - JUNY  - 2021

CAMPIÓ ANTONÒMIC SUB-20 EN 110 MT I 
MEDALLA DE BRONZE EN 100 MLL

$�OD�FLXWDW�GH�&DVWHOOµ�HV�YD�GLVSXWDU�Oè$XWRQ´PLF�6XE����Gè$L-
UH�/OLXUH��HO����GH�MXQ\��HQ�TXª�1LNODV�0RUDOHV��&$7��YD�WUHXUH�
la primera plaça en 100 metres tanques, aconseguint rebaixar 
OD�VHXD�PDUFD�ĆQV�DOV�������
8QD�VHWPDQD�DEDQV��HO����GH� MXQ\��D� OD�&LXWDW�GH� Oè(VSRUW�GH�
7RUUHQW��VèKDYLD�FHOHEUDW�HO�&DPSLRQDW�3URYLQFLDO�6XE����Gè$�
/O���HQ�HO�TXDO�1LNODV�HV�YD�SURFODPDU�FDPSLµ�HQ�����PW��DPE�
una marca de 14.40 (MMT).

20 - MARÇ - 2021

VANESA MAROTO-MAXIMILIAN STRYJSKI GUANYEN EL CAMPIONAT 
D’ESPANYA DE BALLS ESTÀNDARD

El Pavelló Municipal Camilo Cano, de La Nucia, va acollir el 
FDS�GH�VHWPDQD�GHO����DO����GH�PDU©��Oè6SDQLVK�2SHQ��DPE�WUHV�

QLYHOOV� GH� FRPSHWLFLµ�� &DPSLRQDWV� Gè(VSDQ\D�� &RSHV� Gè(VSD-
nya i Trofeu Nacional. 
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(Q�OD�GH�%DOOV�(VW¢QGDUG�6XE����YD�FODVVLĆFDU�VH�HQ�SULPHU�OORF�
la parella formada per la torrentina Vanesa Maroto i Maximi-
OOLDQ�6WU\MVNL��&OXE�3DV�D�3DV�9DOªQFLD�&%(��
/D� VHJRQD� IRX� /XF¯D� %DODJXHU� *DUF¯D�0DW¯DV� *µPH]� 5DPRV�
�)HYHU�'DQFH�$ODFDQW� &%(�� L� OD� WHUFHUD�� -RV«�9LFHQWH�4XLOHV�
(VFODSH]�0DU¯D�&DUUDWDO£�*DUF¯D��)HYHU�'DQFH�$ODFDQW�&%(��
9DQHVD�0DURWR�KDYLD� IRUPDW�SDUHOOD�DPE�-XDQ�$OEHOGD�3XLJ�
durant 12 anys de trajectòria, en què van treure set vegades el 
títol de campions d’Espanya i havien participat en competici-
ons internacionals, i la temporada passada, en febrer donaren 
per acabada la col·laboració esportiva.
L’esportista torrentina ha tret, d’entre altres, el títol de campio-
QD�Gè(VSDQ\D�GH�%DOOV�(VW¢QGDUG��'HX�%DOOV��%DOOV�GH�6DOµ�L�%DOOV�
/ODWLQV��L�KD�HVWDW�LQWHJUDQW�GH�OD�6HOHFFLµ�(VSDQ\ROD�L�YD�SDUWL-
FLSDU�DO�&DPSLRQDW�GHO�0µQ�-¼QLRU�,,�GH�'HX�%DOOV�D�%XOJ¢ULD���

20 - MARÇ - 2021

ROCÍO JARA ES PROCLAMA CAMPIONA D’ESPANYA CADET EN SALT 
D’ALÇADA 

/èDWOHWD�GHO�&$7�5RF¯R�-DUD�9LJR�YD�DFRQVHJXLU�HO�SULPHU�OORF�
GHO� ;;;,9�&DPSLRQDW� Gè(VSDQ\D� Gè$WOHWLVPH� 6XE���� HQ� 3&��
a Oviedo, en salt d’alçada, amb la medalla d’or, després d’una 
una gran actuació en què va superar els 1,64 metres, en l’in-
WHQW�ĆQDO�
/D�VXEFDPSLRQD�YD�VHU�0DLD�/µSH]�*DUF¯D��=DUDJR]D�$WOHWLV-
mo) amb la mateixa marca que Rocío, i la medalla de plata, Ona 
Bonet Bernadich (Avinent Manresa), amb 1,61 m.

'HVSU«V�YLQGULHQ�HOV�&DPSLRQDWV�3URYLQFLDOV�6XE�������GH�MXQ\��
València) i Absolut (12 de juny, València) en els quals trauria la 
medalla de plata i la d’or respectivament

3 - JULIOL - 2021

CAMPIONA AUTONÒMICA SUB-16

Rocío va proclamar-se a Castelló campiona autonòmica en salt 
GèDO©DGD��DPE������P�� L�YD�HVWDU�DFRPSDQ\DGD�SHU�$OHMDQGUD�
Méndez, també del CAT, que va ser subcampiona.

18 - JULIOL - 2021

CAMPIONA D’ESPANYA SUB-16 DE SALT 
D’ALÇADA D’AIRE LLIURE

Al Campionat d’Espanya Cadet d’Aire Lliure, celebrat a Lleida 
el cap de setmana del 17 i 18 de juliol, Rocío va coronar una 
gran actuació en aconseguir la medalla d’or de salt d’alçada 
amb 1.66 m (MMP) el que suposava millor marca personal. Tí-
tol que va compartir amb Ona Bonet (Avinent Manresa) ja que 
feren el mateix salt i quedaren empatades a nuls.

20 - MARÇ - 2021

ÁLEX LÓPEZ, MEDALLA DE PLATA EN TRIPLE SALT AL CAMPIONAT 
D’ESPANYA CADET 
�OH[�/µSH]�DQDYD�D�HVWD�FRPSHWLFLµ�D�GHIHQGUH�OD�PHGDOOD�GH�
plata de la temporada anterior en l’especialitat de triple salt i 
MD�GHV�GHO�SULPHU�LQWHQW��DPE�������P��YD�GHL[DU�FODUD�OD�VHXD�
DSRVWD�SHUTXª�DK¯�URPDQGULD�ĆQV�HO�ĆQDO��/èRU�YD�VHU�SHU�D�3H-
GUR�/OLVR�'DYLX��3ODWJHV�&DVWHOOµ��DPE�������P�L�HO�WHUFHU�OORF��
SHU�D�$LWRU�6QDLGHU�3LQWRV��GHO�&'�%DVH�
�OH[�WDPE«�YD�FRPSHWLU�HQ�VDOW�GH�OODUJDGD��HQ�TXª�YD�WUHXUH�
6,16 m, que li va donar el 4t lloc de la general.
(Q�OD�SULPHUD�VHWPDQD�GH�MXQ\��D�9DOªQFLD���OH[�HV�SURFODPD-
ULD�FDPSLµ�HQ�����P��DPE�XQ�WHPSV�Gè�������L�HQ�VDOW�GH�OODUJD-
GD�������P��HQ�HO�3URYLQFLDO�6XE�����$PE�HVWD�¼OWLPD�PDUFD�HV�

col·locava primer en el rànquing nacional Cadet.
�OH[�/µSH]�MD�KDYLD�DFRQVHJXLW�SRVDU�VH�HQ�HO�SULPHU�OORF�QDFL-
onal en triple salt, amb 14,16 m, el 29 de maig, en el Provincial 
6XE����

3 - JULIOL  - 2021

DOBLE CAMPIÓ ANTONÒMIC CADET EN 
TRIPLE I EN SALT DE LLARGADA
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$O�&DPSLRQDW�$XWRQ´PLF� 6XE����� FHOHEUDW� D�&DVWHOOµ� HO� �� GH�
MXOLRO���OH[�/µSH]�YD�DFRQVHJXLU�GXHV�PHGDOOHV�GèRU��OD�GH�WULSOH�
salt, amb una marca de 14,59 (MMP) i nou rècord del club, i la 
del salt de llargada, amb 6,99 (MMP).
La setmana següent, en les proves de control categoria Cadets 
FHOHEUDGHV�D�7RUUHQW���OH[�YD�LJXDODU�HO�UªFRUG�GHO�FOXE�HQ�VDOW�
GH� OODUJDGD�� TXH� HVWDYD� HQ� SRVVHVVLµ� Gè�OYDUR� /ORSLV� GHV� GH�
�����������P���

18 - JULIOL - 2021

CAMPIÓ D’ESPANYA SUB-16 DE SALT DE 
LLARGADA I TRIPLE SALT D’AIRE LLIURE

Al Campionat d’Espanya d’Atletisme Cadet d’Aire Lliure, ce-
OHEUDW�D�/OHLGD�HO�FDS�GH�VHWPDQD�GHO����L����GH�MXOLRO���OH[�YD�
DFRQVHJXLU�GXHV�PHGDOOHV�GèRU��OD�GH�VDOW�GH�OODUJDGD��DPE�XQD�

PDUFD�GH������P��L�OD�GH�WULSOH�VDOW��DPE�������P��QRX�UªFRUG�GH�
la competició.

2 - ABRIL - 2021

VERÓNICA MATEU, TERCERA EN EL XV RAID HÍPIC D’OLABERRIA

$�2ODEHUULD��*XLS¼VFRD��HV�YH�FHOHEUDU��HO���GèDEULO��HO�;9�5DLG�
Hípic, que organitzava l’equip Olaberria Endurance i amb pa-
trocini, entre d’altres entitats, de la Federación Hípica Vasca. 
Participaren 60 cavalls de diferents llocs d’Espanya i es dis-
SXWDUHQ�OHV�SURYHV�&($3����NP��&($3����NP�L�&($3����NP��
La torrentina Verónica Mateu, que formava part de l’equip 
local Olaberria Endurance i muntava un cavall jove de nom 
7RUHWWR��YD�FODVVLĆFDU�VH�HQ�HO�WHUFHU�OORF�GH�&($3����NP��HQ�
una participació molt meritòria donada la duresa de la prova 
en un circuit totalment de muntanya.
3HU�GDYDQW�GèHOOD�HQWUDUHQ�6DQWLDJR�6X£UH]��DPE�$ORKD�0DUND-
DEDK��L�/XLV�0DLNHO�&XEDVG��DPE�$èODQGHOO�7LPHO\��
L’esportista torrentina porta una molt bona trajectòria però 
per causa de les restriccions per la pandèmia i les suspensions 
d’activitats s’ha vist obstaculitzada la seua preparació i neces-
sita que torne la normalitat per reprendre el ritme habitual de 
competició.

8 - ABRIL - 2021

JESÚS ESTEVE GUANYA DUES MEDALLES DE BRONZE EN EL MÀSTER DE 
NATACIÓ D’ESPANYA 40 DIES DESPRÉS D’ESTAR INGRESSAT PER LA COVID

-HV¼V�(VWHYH�3XLJ� YD� SDUWLFLSDU� GLMRXV�� �� GèDEULO�� D� OD� 3LVFLQD�
Olímpica de Castelló, al XXVI Campionat d’Espanya d’Hivern 
GH�1DWDFLµ�0¢VWHU��DPE�HO�VHX�HTXLS�9DOªQFLD�0¢VWHU�6HGDY¯��L�
YD�DFRQVHJXLU�PHGDOOD�GH�SODWD�HQ�OHV�SURYHV�GH������DQ\V�GH����
P�EUD©D�L����P�HVTXHQD��L�XQ�TXDUW�OORF�HQ�����P�HVWLOV�
Però el mèrit que suposen estos resultats s’engrandix en este 
FDV� SHUTXª� -HV¼V�KDYLD� HVWDW� LQJUHVVDW� SHU� OD�&29,'����XQV�
dies a principis de febrer, després de ser-li diagnosticada una 
pneumònia, contagi que havien patit a sa casa tant el sogre 
FRP�OD�GRQD��TXH�WRWV�WUHV�YDQ�VXSHUDU�ĆQDOPHQW�DPE�HOV�WUDF-
taments.
I solament després de 40 dies, en què va preparar-se a consci-
ència, medint en cada moment la proporció de riscos i esforços, 
tenia la satisfacció de pujar al pòdium i coronar així una com-
petició, que s’havia celebrat per última vegada en desembre de 
2019 a Pontevedra. 
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13 - JUNY - 2021

QUATRE ORS EN L’AUTONÒMIC MÀSTER DE 
NATACIÓ

/D�SLVFLQD�7RVVDO��Gè$ODFDQW��YD�DFROOLU��HOV�GLHV����L����GH�MXQ\��
les proves del X Campionat Autonòmic de Natació d’Estiu 
0¢VWHU��TXH�HQ�OD�VHXD�FDWHJRULD�GH������DQ\V�YD�WLQGUH�DO�WRU-
UHQW¯�-HV¼V�(VWHYH�FRP�D�JXDQ\DGRU�LQGLVFXWLEOH��PHGDOOD�GèRU�
en les proves de 100 m lliures, 50 m lliures, 50 m esquena i 
4x50 m lliures.

11 - JULIOL - 2021

MEDALLA DE BRONZE EN EL CAMPIONAT 
D’ESPANYA MASTERS OPEN D’ESTIU

$�6HGDY¯�HV�YD�FHOHEUDU�HOV�GLHV�������L����GH�MXOLRO��HO�;;;,�&DP-
pionat d’Espanya Open d’Estiu de Natació Màsters, i el torrentí 
-HV¼V�(VWHYH�YD�WUHXUH�OD�PHGDOOD�GH�EURQ]H�HQ�OD�FDWHJRULD�GH�
����P�HVTXHQD�GH������DQ\V��(Q�HO�FDPSLRQDW�YDQ�SDUWLFLSDU�
885 esportistes d’Espanya, Itàlia, Polònia i França.

18 - ABRIL - 2021

ELS EQUIPS TRINQUET DE TORRENT P I E, CAMPIONS AUTONÒMICS 
D’ESCALA I CORDA

$OIDUD�GHO�3DWULDUFD�YD�DFROOLU��HO����GèDEULO��OHV�ĆQDOV�GH�Oè$X-
WRQ´PLF�Gè(VFDOD�L�&RUGD��*UDQ�3UHPL�$21�7URIHX�'LSXWDFLµ�
de València.
(O�7ULQTXHW�GH�7RUUHQW�3�HV�YD�LPSRVDU�D�6DQW�9LFHQW�SHU����
20 en la categoria Quarta B amb l’equip format per Miguel Na-
YDUUR��-RUJH�&RPHV��-HV¼V�*DOOHJR�L�-RV«�*DUF¯D� �GèHVTXHUUD�D�
dreta en la foto, amb el directiu Dani Paricio, en el centre).
En la categoria Quarta C, el Trinquet de Torrent E va procla-
mar-se campió davant del Petrer C per 60-40, amb els jugadors 

-XDQ�0DQXHO�/DVR��5D¼O�2OLYDUHV�L�'DQLHO�0RUDJD��GèHVTXHUUD�
D�GUHWD�GH�OD�IRWR�DPE�HO�GLUHFWLX�7RP£V�3DULFLR�HQ�HO�FHQWUH��
En el XXIII Campionat Autonòmic d’Escala i Corda-Trofeu 
$RQ�YDQ�SDUWLFLSDU�����HTXLSV�GH����FOXEV��GHVWDFDQW�0DVVD-
magrell i Torrent, amb 8 equips cadascun.
&DPSLRQV�GH�OHV�DOWUHV�FDWHJRULHV��)DXUD���D�$���0DVVDPDJUHOO�
(1a B), Massamagrell (femenina), Tavernes Blanques (juvenils) 
i Massamagrell C (4a A).

18 - ABRIL - 2021

JUAN ANTONIO GINÉS, CAMPIÓ AUTONÒMIC DE PESCA AIGUA DOLÇA
ENCEBADOR

-XDQ�$QWRQLR�*LQ«V�5RGDGR��GHO�&OXE�%DVVPDQLD�7RUUHQW��YD�
imposar-se en el Campionat Autonòmic de Pesca en Aigua 
Dolça Encebador i va treure el títol de campió.
(O�VHJRQ�L�WHUFHU�OORF�IRUHQ�SHU�D�7URĆQ�0LKDL��&3�/è+DP��L�-RV«�
/��9DQDFORFKD�6HUUDQR��&3�/è+DP���UHVSHFWLYDPHQW�
El campionat es disputava en la Z.P.C. de Fortaleny amb 57 
participants en la competició.
*LQ«V�MD�KDYLD�WUHW�HO�SULPHU�OORF�HQ�HO�3URYLQFLDO�GLVSXWDW�HO����
GH�GHVHPEUH�GH�������TXH�HUD�FODVVLĆFDWRUL�SHU�D�Oè$XWRQ´PLF��
també a Fortaleny.
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25 - ABRIL - 2021

GUILLERMO BARÓN TREU BONS RESULTATS EN ELS CAMPIONATS 
D’ESPANYA I AUTONÒMIC

El nostre nadador, del CN Barracudas, va acabar el 25 d’abril 
una setmana maratoniana en què va competir en el Campio-

nat d’Espanya de Clubs FEDDI, a Torrevellla, i en el Campionat 
Autonòmic, a Castelló. 
Al primer va aconseguir la medalla de plata en 200 m papa-
llona i en 50 m papallona, i bronze en 100 m papallona. I en 
el segon, medalla d’or en 50 m papallona i plata en 100 m pa-
pallona.

13 - JUNY - 2021

CAMPIÓ EN EL NACIONAL DE SELECCIONS 
AUTONÒMIQUES

*XLOOHUPR�%DUµQ�YD�SURFODPDU�VH�YHQFHGRU�HQ�HO�&DPSLRQDW�
Gè(VSDQ\D� GH� 6HOHFFLRQV� $XWRQ´PLTXHV�� FHOHEUDW� D� 6DQ� )HU-
QDQGR� �&DGLV��GHO���DO����GH� MXQ\��DPE�OD�VHOHFFLµ�YDOHQFLDQD�
LQWHJUDGD�SHU��(ULF�9LOOHJDV�� -DYLHU�&KLQFKLOOD��0LJXHO��QJHO�
9DOLHQWH��(YD�&RURQDGR��0DFDUHQD�(VWHYH��6HUJL�&DVWHOO��3DEOR�
+XJXHW��/XLV�)��3DUHGHV��HO�WDPE«�WRUUHQW¯�/XFDV�6DQFKR�� L�HO�
SHUVRQDO�WªFQLF��(OL�&RUW«V��0DUW¯Q�5RLJ�L�3LODU�7HMHGD�

25 - ABRIL - 2021

LUCAS SANCHO, 3R D’ESPANYA I CAMPIÓ AUTONÒMIC DE NATACIÓ FEDDI
(O�QDGDGRU�WRUUHQW¯�/XFDV�6DQFKR��GHO�&OXE�1DWDFLµ�0HGLWHU-
U£QHR��YD�FRPSHWLU��HQ�OD��D�VHWPDQD�GèDEULO��HQ�HO�&DPSLRQDW�
d’Espanya de Clubs FEDDI (Federació Espanyola de Persones 
amb Discapacitat Intel·lectual), a Torrevella, i en el Campionat 
Autonòmic, a Castelló. 
Al Campionat d’Espanya va treure el tercer lloc en 1500 me-
tres lliures i el 4t lloc en 100 m braça.
Al Campionat Autonòmic va aconseguir la medalla d’or en 100 
m braça i també les medalles de plata en 200 m lliures i de 
bronze en 400 m lliures.

13 - JUNY- 2021

CAMPIÓ EN EL NACIONAL DE SELECCIONS 
AUTONÒMIQUES

/XFDV�6DQFKR�YD�SURFODPDU�VH�YHQFHGRU�HQ�HO�&DPSLRQDW�Gè(V-
SDQ\D�GH�6HOHFFLRQV�$XWRQ´PLTXHV��SHU�TXDUW�DQ\�FRQVHFXWLX��
FHOHEUDW�D�6DQ�)HUQDQGR��&DGLV��GHO���DO����GH�MXQ\��DPE�OD�VH-
OHFFLµ�YDOHQFLDQD��LQWHJUDGD�SHU��(ULF�9LOOHJDV��-DYLHU�&KLQFKL-
OOD��0LJXHO��QJHO�9DOLHQWH��(YD�&RURQDGR��0DFDUHQD�(VWHYH��
6HUJL�&DVWHOO��3DEOR�+XJXHW��/XLV�)��3DUHGHV��HO�WDPE«�WRUUHQW¯�
*XLOOHUPR�%DUµQ��L�HO�SHUVRQDO�WªFQLF��(OL�&RUW«V��0DUW¯Q�5RLJ�L�
Pilar Tejeda.

Després, el cap de setmana del 10 i 11 de juliol participaria en 
HO�&DPSLRQDW�Gè(VSDQ\D�0¢VWHU��GH�QDWDFLµ�QR�DGDSWDGD��D�6H-
daví, on aconseguiria un important seté lloc en 200 m braça.

1 - MAIG - 2021

BRILLANT CAMPIONAT EL CONQUISTAT PEL TORRENT CF CADET C

El Cadet C del Torrent CF, que va competir en Primera Regi-
RQDO�� HV�YD�SURFODPDU� FDPSLµ�XQD�YHJDGD�ĆQDOLW]DGD� OD� IDVH�
GèDVFHQV�HQ�HO�JUXS��$��(OV�WDURQMD�VXPDUHQ����SXQWV��GHVSU«V�
GèDFRQVHJXLU����YLFW´ULHV����HPSDWV�L�GH�SDWLU�VRODPHQW���GHUUR-
WHV��DPE����JROV�D�IDYRU��SHU����HQ�FRQWUD�

L’equip cadet de tercera línia del club torrentí va estar dirigit 
HQ�HOV�VHXV�JUDQV�FRQHL[HPHQWV�IXWERO¯VWLFV�SHU�-HV¼V�*DOLQGR��
el capità del primer equip del Torrent CF, un jugador que ha 
GHFLGLW�SHQMDU� OHV�ERWHV�DO�ĆQDOLW]DU� OD� WHPSRUDGD�����������
després d’una brillantíssima carrera balompèdica, encara que 
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VHJXLU¢�DO�7RUUHQW�&)�HQ�OD�VHFUHWDULD�WªFQLFD��-XQW�D�*DOLQGR�
com a entrenador, completaren el cos tècnic del Cadet C esta 
SDVVDGD�FDPSDQ\D�HOV�VHXV�DMXGDQWV�$GUL£Q�/µSH]�L�5XE«Q�=D-
nón.
-XJDGRUV� &DGHW� &� 7RUUHQW� &)�� %ULDQW�$PDGRU�� -RUGL� %D³µQ��

-DYLHU�%HUG¼Q��5DIDLO�%RUDQJD]L\HY���OYDUR�%XUJXHUD��&DUORV�
&DVDV¼V��$OHMDQGUR�GH�*UDFLD��$OHMDQGUR�*DUF¯D��-RDTX¯Q�*HD��
,]DQ�*UDGLQDUX�� ,KDE�.KRX\L�� ,]DQ�0DUW¯QH]��5XE«Q�0ROLQD��
+«FWRU�0X³R]��(GXDUG�1DYDUUR��-RV«�$Q¯EDO�3DODFLRV��6HUJLR�
3D]RV���OYDUR�5XELR��0DUFRV�6RULDQR��$OHMDQGUR�=XULDJD�

15 - MAIG - 2021

M. CARMEN PUCHADES ACONSEGUIX EL SUBCAMPIONAT AUTONÒMIC DE 
PESCA EN AIGUA DOLÇA D’ESPANYA I AUTONÒMIC

Mari Carmen Puchades, del Club de Pesca Bassmania Torrent, 
va participar en el Campionat Autonòmic de Pesca en Aigua 
Dolça Dames, que es va celebrar a la ZPC de Bellús el 15 de 
maig.
La competició, convocada per la Federació Valenciana de Pes-
ca, va tindre de subcampiona a la nostra veïna.
3XFKDGHV��HQ�FRPSDQ\LD�GH�0DU¯D�*RQ]£OH]�L�1XULD�0DOODGD��
GHO�PDWHL[� FOXE� WRUUHQW¯�� SDUWLFLSDULD� SRVWHULRUPHQW� ���� D� ���
de setembre) al XV Campionat d’Espanya, disputat als Llacs 
d’Almacelles (Lleida). En la competició la nostra representant 
va aconseguir un important èxit esportiu ja que va aconseguir 
l’ascens a alta competició.

20 - MAIG - 2021

LA TORRENTINA MARTA PEIRÓ ES PROCLAMA CAMPIONA DE LA LLIGA 
SUÏSSA DE FUTBOL AMB EL SERVETTE DE GINEBRA

La jugadora torrentina Marta Peiró es va proclamar campiona 
GH�OD�OOLJD�VX±VVD�DPE�HO�6HUYHWWH�GH�*LQHEUD�D�GRV�MRUQDGHV�GHO�
ĆQDO�GH�OD�FRPSHWLFLµ�GRPªVWLFD�GH�OD�WHPSRUDGD������������
El conjunt ginebrí es va imposar por 2-0 al Young Boys per 
a sumar tres punts que li atorgaren el seu primer títol lliguer 
de la seua història. Peiró, natural de Torrent i exjugadora del 
València CF Fèmines, es va convertir sens dubte en una peça 
vital en el títol del seu actual equip.

0DUWD�3HLUµ�YD�ĆW[DU�SHO� 6HUYHWWH� HO� SDVVDW� HVWLX�GHVSU«V�GH�
militar quatre temporades en la Lliga de Primera Iberdrola en-
WUH�HO�9DOªQFLD�&)�)ªPLQHV�L�HO�6SRUWLQJ�GH�+XHOYD��L�HQ�HVWRV�
mesos la davantera de Torrent ha esdevingut en una jugadora 
IRQDPHQWDO�GH�OèHTXLS�GH�OD�OOLJD�VX±VVD�DPE����JROV��8QV�JUDQV�
registres que li valgueren una renovació pràcticament auto-
P¢WLFD�TXH�HO�PDWHL[�FOXE�YD�IHU�RĆFLDO�SHU�D�OHV�SURSHUHV�GXHV�
temporades.
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La davantera torrentina, que amb este títol ha aconseguit el 
seu primer trofeu com a professional, es mostrà entusiasma-
da amb este èxit, i així ho va expressar en un missatge que 
YD� FRPSDUWLU� HQ� OHV� VHXHV� [DU[HV� VRFLDOV�� ê'HVSU«V� GèKDYHU�
WUHEDOODW�PROW�GXUDQW�OèDQ\��WHQLP�OD�QRVWUD�JUDQ�UHFRPSHQVD��
FODVVLĆFDGHV�SHU�D�OD�&KDPSLRQV�/HDJXH�L�&DPSLRQHV�GH�/OLJD��
Cregueu-me que darrere de tot açò hi ha molt de treball, molta 
HQWUHJD�L�PROW�GH�VDFULĆFL��(P�VHQW�PROW�IHOL©�GèKDYHU�IHW�KLVW´-
ria amb el club i en lo individual, de poder aconseguir el meu 
SULPHU�W¯WRO�SURIHVVLRQDO��,QH[SOLFDEOH�HO�TXH�VH�VHQW��*U¢FLHV�D�
WRWHV�OHV�SHUVRQHV�TXH�KDQ�IHW�D©´�SRVVLEOH��GLUHFWLXV�GHO�FOXE��
VWDII��MXJDGRUHV�L�DĆFLµ��$OOH]�6HUYHWWH�ë

23 - MAIG - 2021

EL CLUB VOLEIBOL TORRENT FEMENÍ DE 2A DIVISIÓ JUVENIL GUANYA 
L’ASCENS A PRIMERA AUTONÒMICA

El Pavelló Toll-L’Alberca va acollir el cap de setmana del 22 i 
���GH�PDLJ��HOV�SDUWLWV�GH�OD�ĆQDO�$XWRQ´PLFD�GH�6HJRQD�'LYLVLµ�
-XYHQLO�)HPHQLQD�GH�9ROHLERO��TXH�YD�JXDQ\DU�GH�IRUPD�GHV-
tacada el Club Voleibol Torrent, en imposar-se en l’últim partit 
IURQW�DO�)LQHVWUDW�0XGDQ]DV�-RYL�SHU�����
3UªYLDPHQW�OèHTXLS�ORFDO�KDYLD�JXDQ\DW�DO�5HDO�GH�*DQGLD�SHU�
����L�D�Oè2O\PSLD�$OEDWHUD�SHU�����
L’equip CV Torrent Morat havia fet una temporada molt regu-
lar en el grup Nord (11 equips), en què va aconseguir el primer 
OORF�GH�OD�FODVVLĆFDFLµ��L�YD�FRQWLQXDU�OD�VHXD�ERQD�WUDMHFW´ULD�HQ�
OD�ĆQDO�HQIURQWDQW�VH�DOV�PLOORUV�FODVVLĆFDWV�GHOV�JUXSV�&HQWUH�
���HTXLSV��L�6XG����HTXLSV��
3ODQWLOOD� GH� MXJDGRUHV�� (VWKHU� 5RGU¯JXH]� /µSH]� �FDSLWDQD���
3DXOD�3XHEOD�*DUF¯D��(QFDUQL�&DVD³�&DQWHUR��/XF¯D�5RFDIRUW�
*LP«QH]�� 9HUD� 2OOHU� %D³RV�� (PPD� 3LFD]R� *RQ]£OH]�� 1HUHD�
*DUULGR�*DUF¯D��%HO«Q�7HOOR�*µPH]���QJHOD�0DGULG�0DUW¯QH]��
0DUWLQD� 0X³R]� /HµQ�� &DUOD� /�� *µPH]� &DYDOFDQWH�� 5HEHFD�

3DUUH³R�5XL]�L�6DOPD�3ULHWR�*RQ]£OH]�
(TXLS� WªFQLF�� $QWRQLR� &DVWHOODQR� '¯H]�� 3DXOD� 2OPRV� *DUF¯D��
%RQD\�5XWK�7RMDND�'RP«QHFK�L�,JQDFLR�6DQ]�)DUJDOOR��SUHSD-
rador físic).
)XQGDW�HO�������HO�FOXE�HVW¢�SUHVLGLW�SHU�OèKLVW´ULF�-RUGL�*LO�L�W«�
el seu naixement al col·legi El Drac, on es promocionava este 
esport i on nasqué la idea de creació d’un club que no obligara 
els xiquets i xiquetes a anar a altres ciutats per a jugar. Actu-
alment el CV Torrent compta amb 140 jugadors entre totes les 
categories.
En este 2021, tan estrany per la pandèmia, va tindre dos equips 
municipals, set federats i els resultats destacats de l’ascens del 
-XYHQLO� )HPHQ¯� D� �D�'LYLVLµ�$XWRQ´PLFD�� OD� SDUWLFLSDFLµ� GHO�
6ªQLRU�)HPHQ¯�SHU�SULPHUD�YHJDGD�HQ� OD�ĆQDO�$XWRQ´PLFD�D�
)LQHVWUDW�L�OD�FODVVLĆFDFLµ�HQ�VHJRQ�OORF�GHO�JUXS�1RUG�GH�OèHTXLS�
Cadet Femení.

26 - MAIG - 2021

PACO ALCÁCER GUANYA AMB EL VILA-REAL L’EUROPA LEAGUE DAVANT EL 
MANCHESTER UNITED
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(O� GDYDQWHU� WRUUHQW¯� 3DFR� $OF£FHU� HV� YD� SURFODPDU� DPE� HO�
9LOD�UHDO�&)�FDPSLµ�GH� OD�8()$�(XURSD�/HDJXH�GHVSU«V�TXH�
l’equip groguet s’imposara en una memorable tanda de penals 

HQ�OD�ĆQDO�GDYDQW�HO�WRWSRGHUµV�0DQFKHVWHU�8QLWHG������DO�ĆQDO�
GHO�SDUWLW�L�GH�OD�SU´UURJD��HQ�OèHVWDGL�GH�*GDQVN��3RO´QLD��HO����
de maig. A la competició europea de la temporada el jugador 
de Torrent va anotar 6 gols en 10 partits amb la camiseta gro-
gueta.
3DFR�$OF£FHU�*DUF¯D��7RUUHQW��������������YD�FRPHQ©DU�DO�IXW-
bol a les pedreres del CD Montesión i del Torrent CF. Prompte 
HV�YDQ�Ć[DU�HQ�HOO��GDYDQW�OD�VHXD�TXDOLWDW�L�SRUWHQWRVD�FDSD-
citat golejadora, i va passar a les categories inferiors del Va-
lència CF, on ja de ben jove va donar el salt al primer equip. 
Amb el València va arribar a disputar 124 enfrontaments i va 
IHU����JROV��DEDQV�GHO�VHX�WUDVS¢V�DO�)&�%DUFHORQD��RQ�YD�MXJDU�
al costat de Messi i, encara que amb menys assiduïtat en els 
onzes, prengué part en 50 partits i va anotar 15 gols amb els 
blaugranes. Del Barça va marxar a Alemanya, on va triomfar 
al Borussia Dortmund, al fer els seus millors registres goleja-
dors, 47 partits i 26 gols. 
3DFR�$OF£FHU��DFWXDO�GDYDQWHU�GHO�9LOD�UHDO�&)�GHV�TXH�YD�ĆW[DU�
al gener de 2020, va ser un temps enrere internacional amb la 
6HOHFFLµ�(VSDQ\ROD�DEVROXWD�HQ�XQD�YLQWHQD�GèHQIURQWDPHQWV�

29 - MAIG - 2021

EL CD MONTESIÓN FEMENÍ CADET-INFANTIL GUANYA LA LLIGA DE PLATA 
DE LA 2A FASE

L’equip femení Cadet-Infantil del CD Montesión es va fer amb 
el títol lliguer del grup 2 de la segona fase -anomenada Lliga 
Plata- d’esta temporada 2020-2021, després d’imposar-se les 
FROyOHJLDOHV�SHU�����D�9LOOHQD�HQ�Oè¼OWLP�L�GHFLVLX�SDUWLW��8Q�GR-
blet més de Carla Martínez -decisiva la seua gran aportació 
golejadora al llarg del campionat- va possibilitar la victòria i 
OD�FRQVXPDFLµ�GH�Oèª[LW�SHU�DO�FRQMXQW�HQWUHQDW�SHU�*DE\�&D-
muñas, coordinador dels quatre equips femenins que confor-
men el CD Montesión.
En esta segona fase de la lliga el Montesión Cadet-Infantil va 

guanyar els 5 partits que va disputar i això va permetre a les 
GH�*DE\�FRQFORXUH�OD�/OLJD�3ODWD�HQ�SULPHU�OORF�DPE�VLV�SXQWV�
de diferència respecte dels seus rivals perseguidors, el Mislata 
CF i el CF Fair-Play Villena.
-XJDGRUHV��&DUOD�$ODPDU��-LPHQD�$OEXL[HFK��&DUOD�$OSHUD��(YD�
%DUULR��6RI¯D�%HUPXGR��$LWDQD�&DOGHUµQ��1D\DOL�&KDFµQ��3DX-
OD�GHO�6D]��$LWDQD�*DUF«V��&DUOD�/DFXHYD��$OED�/£]DUR��/\GLD�
López, Carla Martínez, María Munuera, Nerea Munuera, Na-
WDOLD�2VPD��/XF¯D�5RGU¯JXH]��=DLQDE�6H\H��$QWLD�9HLJD�

29 - MAIG - 2021

EL TORRENT CF INFANTIL A RETORNA A LA LLIGA AUTONÒMICA
(O�FRQMXQW�GLULJLW�SHU�6DPXHO�)HUQ£QGH]�DFRQVHJX¯�SXMDU�D�OD�
màxima categoria d’Infantils després d’una temporada 2020-
21 inoblidable. L’Infantil A del Torrent CF és de Lliga Autonò-
mica, la mateixa categoria en què milita el Cadet A de l’entitat 
torrentinista.

(OV�WDURQMD��XQD�YHJDGD�ĆQDOLW]DGD�OD�OOLJD�UHJXODU��DIURQWDUHQ�
amb èxit la fase d’ascens, en la qual varen batre tots els regis-
WUHV��HQ�VHU�FDPSLRQV�DPE����SXQWV�HQ����SDUWLWV�MXJDWV��DPE����
YLFW´ULHV��XQ�HPSDW�L�QRP«V�XQD�GHUURWD��DPE����JROV�DQRWDWV�L�
¼QLFDPHQW���JROV�HQFDL[DWV�DO�*UXS��$�GH�OD�/OLJD�3UHIHUHQW�,Q-
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fantil. L’Autonòmica Infantil espera també per a la campanya 
2021-2022, la del Centenari del Torrent Club de Futbol.
-XJDGRUV�� $GUL£Q� %RUGHU¯D�� 5REHUWR� $OH[DQGUX�� �OH[� &HUYL-
JµQ�� -RDQ�&KLULYHOOD��0DUFRV�(VFX¯Q��'DYLG�)RV�� ,Y£Q�/µSH]��
9LFHQW� 0DUW¯QH]�� 6HUJLR� 0ROHUR�� 'DYLG� 0R\D�� /XLV� 3DUHMD��

5D¼O�5DPRV��6HUJLR�6LOOD��0LJXHO�6LOOD��0DUFR�6ROLSDQR��7RP£V�
Valero, Rubén Vizarro.
&RV� WªFQLF�� (QWUHQDGRU�� 6DPXHO� )HUQ£QGH]�� DMXGDQW� WªFQLF��
-XDQ�$QWRQLR�5XHGD��GHOHJDW��5XE«Q�=DQµQ�

29 - MAIG - 2021

L’INFANTIL B DEL TORRENT CF PUJA A LA LLIGA PREFERENT

Emulant a l’Infantil A, gran campanya la protagonitzada tam-
bé per l’Infantil B del Torrent CF, que en el seu transcórrer per 
OD��D�5HJLRQDO��HV�FODVVLĆF¢�SHU�D�OD�IDVH�GèDVFHQV�åDO�JUXS��$��L�
es va fer creditor a pujar a la Lliga Preferent.
&DPSLRQV�DO� WRWDOLW]DU����SXQWV��DPE���� WULRPIV��XQ�HPSDW� L�
VRODPHQW�XQD�GHUURWD�HQ����HQIURQWDPHQWV�GLVSXWDWV��DPE����
JROV�PDUFDWV�L�WRW�MXVW����HQFDL[DWV��8QD�WUDMHFW´ULD�EULOODQW�TXH�
suposà amb tot mereixement per a l’equip d’Alfonso Perujo bo-

tar una categoria més, de la Primera Regional a la Preferent.
-XJDGRUV��'LHJR�$OED��'DQLHO��QFKHO��+XJR�%DUED��'LHJR�%XH-
QR��5XE«Q�GHO�0ROLQR��$OHMDQGUR�'HOJDGR��-RV«�)XHQWHV���OH[�
/µSH]�� �OH[� 0DUW¯Q� GH� %ROD³RV�� $QWRQLR� 0DWHX�� $OHMDQGUR�
0RQWHUR�� $GUL£Q�0X³R]�� $OHMDQGUR� 1DYDUUR�� ,O\DQ� 3HGUµQ��
+«FWRU�5RGULJR��)UDQFHVF�6£H]��)HUUDQ�6HUUDQR��)UDQFLVFR�6R-
OHU��-XDQ�<HYHV�
&RV�WªFQLF��(QWUHQDGRU��$OIRQVR�3HUXMR��GHOHJDW��-HV¼V�5DPRV�

29 - MAIG - 2021

MARTINA LLOVERA, BRONZE EN L’AUTONÒMIC CADET DE JUDO

(O����GH�PDLJ�HV�YDQ�UHSUHQGUH�OHV�FRPSHWLFLRQV�GH�-XGR�DPE�
Oè$XWRQ´PLF�-¼QLRU�L�&DGHW��QDVFXWV�GH������D��������GLVSXWDW�
al Poliesportiu de Benicalap.
Martina Llovera Verdet, del CD Herca, va treure la medalla de 
EURQ]H�HQ�OD�FDWHJRULD�GH�����NJ��DPE�OLGHUDWJH�Gè$LWDQD�'¯D]�
+HUQ£QGH]� �9DOªQFLD� &-�� L� -RDQD� %XOGDLQ� (OL]DOGH� �9DOªQFLD�
&-���RU�L�SODWD�UHVSHFWLYDPHQW�

13 - JUNY- 2021

OR EN L’INTERPROVINCIAL CADET DE JUDO

(O����GH�MXQ\��DO�3DYHOOµ�0XQLFLSDO�GH�%HQLFDODS��0DUWLQD�/OR-
vera va aconseguir la medalla d’or en la categoria Cadet de -44 
NJ�� HQ� HO� &DPSLRQDW� ,QWHUSURYLQFLDO� ������ GLQV� GHOV� ;;;,;�
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-RFV�(VSRUWLXV�GH�OD�&9��,�-RUQDGD�,QIDQWLO�&DGHW��

En esta mateixa competició, en el II Interprovincial, celebrat el 
��GèRFWXEUH��DO�&HQWUH�GH�7HFQLĆFDFLµ�Gè$ODFDQW��YD�DFRQVHJXLU�
OD�PHGDOOD�GH�SODWD�HQ�OD�VHXD�FDWHJRULD�GH�å����NJ�

20 - NOVEMBRE - 2021

PLATA EN ELS XXXIX JOCS ESPORTIUS CV 
AUTONÒMIC CADET

(O�3ROLHVSRUWLX�/OX¯V�3XLJ�YD�DFROOLU�HOV�;;;,;�-RFV�(VSRUWLXV�
&9�$XWRQ´PLF�&DGHW��HQ�TXª�0DUWLQD�/ORYHUD�YD�FODVVLĆFDU�VH�
HQ�VHJRQ�OORF�GH�å����NJ�
,�HQ�HO�&DPSLRQDW�Gè(VSDQ\D�GH�-XGR�(VFRODU��HO���GH�GHVHP-
bre a Madrid, va fer el lloc 7é en la seua categoria de -48 
NJ��

29 - MAIG - 2021

IVÁN MÁRQUEZ TRAU DUES MEDALLES D’OR EN EL PROVINCIAL SUB-23 
D’ATLETISME

A Torrent es van disputar, el 29 de maig, les proves del Cam-
SLRQDW�3URYLQFLDO�6XE����Gè$WOHWLVPH�Gè$LUH�/OLXUH��HQ�HO�TXDO�
OèDWOHWD�GHO�&$7�7RUUHQW�,Y£Q�0£UTXH]�YD�DFRQVHJXLU�GXHV�PH-
GDOOHV�GèRU��OD�GH�����PHWUHV�OOLXUHV��DPE�XQD�PDUFD�Gè��ë����L�OD�
de 200 m ll, amb 22”51.
Altres atletes del club també van treure resultats destacats 
FRP�DUD�OHV�PHGDOOHV�GèRU�Gè$OLFLD�/£]DUR��HQ�����P��OD�GH�6DUD�
/µSH]��HQ�VDOW�GH�OODUJDGD��L�OD�GH�/XF¯D�/µSH]��HQ�WULSOH�VDOW��OHV�
PHGDOOHV�GH�SODWD�Gè(OHQD�%XUJXHWH��HQ�����P��(YD�9£]TXH]��
HQ�VDOW�GH�OODUJDGD��L�&DUOD�/µSH]��HQ�PDUWHOO��L�OHV�PHGDOOHV�GH�
EURQ]H�GH�&DUORV�3DUHGHV��HQ�����P��$XUHOLR�6DQFKLV��HQ�VDOW�
GH�OODUJDGD��L�(YD�9£]TXH]��HQ�����P�OO�

20 - JUNY - 2021

EN EL CAMPIONAT D’ESPANYA

,Y£Q�0£UTXH]�YD�FRQFµUUHU�DO�1DFLRQDO�Gè(VSDQ\D�6XE�����GLV-
putat a Nerja el 19 i 20 de juny, i va disputar les proves de 100 

metres lliures i 200 mll, però en ninguna d’elles va poder clas-
VLĆFDU�VH�SHU�D�OD�ĆQDO�HQFDUD�TXH�OHV�VHXHV�PDUTXHV�YDQ�HVWDU�
al nivell d’altres ocasions.

20 - GENER - 2021

OR DE SARA LÓPEZ EN EL PROVINCIAL SUB-23 D’ATLETISME

A Torrent es van disputar, el 29 de maig, les proves del Cam-
SLRQDW�3URYLQFLDO�6XE����Gè$WOHWLVPH�Gè$LUH�/OLXUH��HQ�HO�TXDO�
OèDWOHWD�GHO�&$7�6DUD�/µSH]�YD�DFRQVHJXLU� OD�PHGDOOD�GèRU�HQ�
salt de llargada.  
$PE�HOOD�WDPE«�DFRQVHJXLUHQ�OèRU�$OLFLD�/£]DUR��HQ�����P�� L�
Lucía López, en triple salt.

5 - JUNY - 2021

ORS EN SALT DE LLARGADA I TRIPLE SALT 
EN L’AUTOMÒMIC SUB-23 D’ATLETISME

A Torrent es va disputar, el 5 de juny, el Campionat Autonò-
PLF� 6XE���� Gè$WOHWLVPH� Gè$LUH� /OLXUH�� DPE� OD� SDUWLFLSDFLµ� GH�
representants del CAT Torrent, d’entre els quals va destacar 
6DUD�/µSH]��TXH�YD�DFRQVHJXLU�PHGDOOD�GèRU�HQ�VDOWV�GH�OODUJDGD�
i en triple salt.
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20 - JUNY - 2021

EN EL CAMPIONAT D’ESPANYA SUB-23

6DUD�/µSH]�YD�SDUWLFLSDU�HQ�HO�;;;9,�&DPSLRQDW�Gè(VSDQ\D�
6XE����Gè$LUH�/OLXUH��D�1HUMD��0¢ODJD���HOV�GLHV����L����GH�MXQ\��
en triple salt, en el qual va estar a un bon nivell encara que 
sense aconseguir un lloc al pòdium.

30 - MAIG - 2021

ISMAEL DE GRACIA (CD HERCA) GUANYA LA MEDALLA DE PLATA DEL 
CAMPIONAT D’ESPANYA DE SAMBO PLATJA

,VPDHO�GH�*UDFLD�SDUWLFLSDYD�HQ�HVWD�RFDVLµ�DPE�OèHTXLS�/OXLWD�
0RUYHGUH��L�D�/RV�$OF£]DUHV��0¼UFLD��YD�FRPSHWLU�HQ�OD�FDWHJR-
ULD�$EVROXWD�GH�6DPER�3ODWMD�HQ�����NJ��HQ�OD�TXDO�YD�REWLQGUH�
la medalla de plata, precedit per Antonio Zapata Marín (CAR 
0¼UFLD���SULPHU�GH�OD�FODVVLĆFDFLµ��L�HO�EURQ]H�H[�DHTXR�GH�,Y£Q�
$OELWRV�/µSH]��&OXE�0DQXHO�-LP«QH]��L�-DYLHU�$QG¼MDU�2MHGD�
(Quart de Poblet).
La competició estava organitzada per la Federació Espanyola 
de Lluites Olímpiques i Disciplines Associades, i programava 
WDPE«�OD�GH�/OXLWD�3ODWMD��DPE�XQ�WRWDO�GH����FOXEV�SDUWLFLSDQWV�
Les modalitats de platja són molt emergents i estan creixent 
exponencialment en participació permetent participar a dife-
UHQWV� HVSHFLDOLWDWV� HVSRUWLYHV� GRQDGD� OD� VLPSOLĆFDFLµ� GHO� VHX�
reglament i la vistositat de la competició que es caracteritza 
per la plasticitat i l’espectacularitat de les seues accions.

5 - JUNY - 2021

L’INFANTIL F DEL TORRENT CF QUEDA CAMPIÓ DEL SEU GRUP I ESCALA 
CATEGORIA

L’equip Infantil F del Torrent CF no va voler ser menys que 
els seus homòlegs de l’Infantil A i de l’Infantil B, i varen ser 
campions del grup 7A, amb el consegüent ascens de categoria, 
en este cas a Primera Regional.
3U¢FWLFDPHQW�HV�YDUHQ�êSDVVHMDUë�SHU�OD�6HJRQD�3URYLQFLDO�GHO�
futbol base de València, si ens atenem als registres assolits per 
l’Infantil F de l’escola torrentinista. Primers amb 44 punts en 
17 enfrontaments, dels quals els taronja varen guanyar 14, 
HPSDWDW���L�SHUGXW�WDQ�VROV�XQ��HQ�OD�IULROHUD�GH����JROV�DQRWDWV�
L� ��� UHEXWV��8QD�FDPSDQ\D�SHU�D�HPPDUFDU�SHU�SDUW�GHOV�GH�

6HUJLR�GHO�&DPSR��FRRUGLQDGRU�GH�OèHVFROD�GHO�7RUUHQW�&)�L�SUH-
parador de l’Infantil F en la temporada 2020-21.
-XJDGRUV�,QIDQWLO�)�7RUUHQW�&)��0DXUR�$SDULVL��-HV¼V�%DOOHVWHU��
(O¯DV�%HQWDOHE��'DYLG�&DUUHWHUR��<RVDP�&DVWUR��5REHUWR�)DEL£��
+«FWRU�)HQROO��-RV«�0DQXHO�*DUF¯D��$GUL£Q�*DUF¯D���QJHO�*XL-
MDUUR��:DOLG�+DPLDQH��'DQLHO�/µSH]��$QWRQ�/\DNKRY\FK��-RV«�
Francisco Martínez, Pablo Molla, Pablo Monzó, Daniel Peñue-
OD��1DFKR�7UDSHUR��-RV«�9DOHQFLDQR�
&RV� WªFQLF��HQWUHQDGRU��6HUJLR�GHO�&DPSR��VHJRQ�HQWUHQDGRU��
&DUORV�9DOHUR��GHOHJDW��(QULTXH�5RVHOOµ�
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5 - JUNY - 2021

MEDALLA D’OR DE MIGUEL IZQUIERDO EN L’AUTOMÒMIC SUB-23 
D’ATLETISME

A Torrent es va disputar, el 5 de juny, el Campionat Autonòmic 
6XE����Gè$WOHWLVPH�Gè$LUH�/OLXUH��DPE�OD�SDUWLFLSDFLµ�GH�UHSUH-
sentants del CAT Torrent, d’entre els qui va destacar Miquel 
Izquierdo en aconseguir una medalla d’or en 100 m lliures.
$OWUHV� DWOHWHV� GHO� &$7� D� GHVWDFDU� HQ� HVWD� FRPSHWLFLµ�� 6DUD�
/µSH]��RU�HQ�VDOW�GH�OODUJDGD�L�WULSOH�VDOW���OYDUR�&DOGHUµQ��SODWD�
HQ�������P��(YD�9£]TXH]��SODWD�HQ�VDOW�GH�OODUJDGD�L�WULSOH�VDOW��
&DUOD�/µSH]��EURQ]H�HQ�OODQ©DPHQW�GH�PDUWHOO��L�-HURPH�$OOLHU��
bronze en 100 m lliures.

20 - JUNY  - 2021

EN EL CAMPIONAT D’ESPANYA

0LJXHO�,]TXLHUGR�YD�FRPSHWLU�HQ�HO�1DFLRQDO�6XE�����1HUMD�����
L����GH�MXQ\��L�HQ�HOV�����POO�QR�YD�SRGHU�FODVVLĆFDU�VH�SHU�D�OD�
ĆQDO�

5 - JUNY - 2021 

MARÍA GONZÁLEZ I OMAR PASTOR GUANYEN L’AUTONÒMIC DE PESCA

(O���GH�MXQ\�HV�YD�GLVSXWDU�HO�&DPSLRQDW�$XWRQ´PLF�-XYHQLO�GH�
Pesca al pantà de Bellús, en el qual dos esportistes del Club de 
3HVFD�%DVVPDQLD�YDQ�SDUWLFLSDU�HQ�OD�FDWHJRULD�8����
0DU¯D�*RQ]£OH]�IRX�FDPSLRQD�L�2PDU�3DVWRU�VXEFDPSLµ��
En la vetlada de lliurament de premis s’entregaren també els 
guardons del Campionat Provincial, disputat un mes abans, 
DPE�0DU¯D�*RQ]£OH]��FDPSLRQD�����NJ��L�2PDU�3DVWRU��VXEFDP-

SLµ�����NJ��
María, en companyia de M. Carmen Puchades i Nuria Mallada, 
GHO�PDWHL[� FOXE� WRUUHQW¯�� SDUWLFLSDULD� SRVWHULRUPHQW� ���� D� ���
de setembre) al XV Campionat d’Espanya, disputat als Llacs 
d’Almacelles (Lleida). En la competició la nostra representant 
YD�DFRQVHJXLU�XQ�LPSRUWDQW�ª[LW�HVSRUWLX��OèDVFHQV�D�DOWD�FRP-
petició.

13 - JUNY - 2021 

VALERIA ESCRIHUELA, MEDALLA D’OR EN L’AUTONÒMIC D’ESTIU DE 
NATACIÓ ARTÍSTICA

La representant del CN Alquimia Valeria Escrihuela va treure 
la medalla d’or d’Alevines de les nadadores nascudes en 2011 
al Campionat Autonòmic d’Estiu, celebrat el cap de setmana 
GHO����L����GH�MXQ\��D�OD�3LVFLQD�0XQLFLSDO�/D�6DOHUD�GH�&DVWHOOµ��
amb la participació de 180 nadadores de nou clubs, en les cate-
JRULHV�$OHYLQHV��,QIDQWLO��-¼QLRU�L�6ªQLRU�

Valeria donava així un important salt en la seua trajectòria 
ja que en l’Autonòmic d’Hivern havia aconseguit solament la 
setena posició. 
(Q�OD�VHXD�FDWHJRULD�WDPE«�WUDJXHUHQ�PHGDOOD�GèRU��,UHQH�+L-
dalgo Llinares (del 2009, del CN La Nucia C. Cano) i Martina 
Pérez Caballero (del 2020, CN Artística Atlantis).
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4 - JULIOL - 2021

EN EL V CAMPIONAT D’ESPANYA DE 
NATACIÓ ARTÍSTICA PROMOCIÓ D’ESTIU

Valeria va estar present en el V Campionat d’Espanya de Na-
tació Artística Promoció d’Estiu, en la categoria Alevines, que 
HV�YD�GLVSXWDU�HO�FDS�GH�VHWPDQD�GHO���L���GH�MXOLRO�DO�3ROLHVSRU-
WLX�0DWHX�&D³HOODV�Gè,QFD��0DOORUFD��L�HQ�HO�TXDO�HV�YD�FODVVLĆ-
car 4a (nascudes en 2011) a 0,17 punts de la medalla de bronze 
(41 en la general).

7 - NOVEMBRE - 2021

CINQUENA DE LA GENERAL I PRIMERA DE 
LES NASCUDES EN 2011 EN LA 1A JORNADA 
DE FIGURES I RUTINES TÈCNIQUES

(O���GH�QRYHPEUH��D�OD�3LVFLQD�0XQLFLSDO�GH�*DQGLD��HV�YD�FHOH-

EUDU�OD��D�-RUQDGD�GH�/OLJD�GH�)LJXUHV�L�5XWLQHV�7ªFQLTXHV�&9��
amb la participació de 52 esportistes en la categoria Alevines, 
L�OD�FODVVLĆFDFLµ�GH�9DOHULD�HQ�FLQTXHQD�SRVLFLµ�GH�OD�JHQHUDO�L�
primer lloc de les nascudes en 2011.

13 - JUNY - 2021

LA TORRENTINA CRISTINA FLOR COMPETIX EN EL NACIONAL ABSOLUT 
D’HALTEROFILIA

/D�WRUUHQWLQD�&ULVWLQD�)ORU�%HVµ�HV�YD�FODVVLĆFDU�SHU�DO�&DPSL-
onat d’Halterofília d’Espanya Absolut, que es disputaria a Mo-
OLQV�GH�5HL��%DUFHORQD��HOV�GLHV����L����GH�MXQ\��L�RQ�YD�REWLQGUH�
HO�VHW«�OORF�GH�OD�VHXD�FDWHJRULD�GH����NJ�
&DO�GHVWDFDU�TXH�OèDWOHWD�HV�YD�FODVVLĆFDU�HQ�OD�VHJRQD�SOD©D�HQ�
la seua primera competició d’este esport amb poca experiència 
respecte de la resta de concursants. 
Cristina Flor pertany al Club d’Halterofília Cabanyal i compe-
WLD�HQ�OD�FDWHJRULD�DPE�DOWUHV����HVSRUWLVWHV�L�GèHQWUH�HOOHV�OHV�
valencianes Carla Berto Mengual i Delia M. Martínez Franco.

20 - JUNY - 2021

JOSÉ ANTONIO APARICIO (CAT), BRONZE EN EL CAMPIONAT D’ESPANYA DE 
5.000 M MARXA

El cap de setmana del 18 al 20 de juny va tindre lloc el LVI 
Campionat d’Espanya d’Atletisme categoria Màster, en què 
OèDWOHWD� ORFDO�-RV«�$QWRQLR�$SDULFLR�YD�DFRQVHJXLU� OD�PHGDOOD�
de bronze dels 5.000 metres marxa en una difícil competició, 
TXH�YD�UHXQLU������DWOHWHV������KRPHV�L�����GRQHV���D�Oè(VWDGL�
Ciutat de Màlaga.
El resultat té més mèrit si es considera la situació prèvia a la 
competició pel contratemps tingut en el viatge d’anada.
Rebeca Mendoza, companya d’equip d’Aparicio també va par-
ticipar en el campionat, en la prova de 800 m i va obtindre el 
�«�OORF�GH�OD�FODVVLĆFDFLµ�
Aparicio havia concorregut en esta mateixa temporada al 
&DPSLRQDW�GH�0DU[D�HQ�5XWD�GH����NP��FHOHEUDW�D�6HYLOOD�HO����
GH�IHEUHU��DPE�XQ���«�OORF��L�DO�&DPSLRQDW�Gè(VSDQ\D�GH�0DU[D�
HQ�5XWD��D�0¼UFLD��HO����GH�PDU©��DPE�XQ�GLVFUHW����OORF���
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26 - JUNY - 2021

EL CADET D DEL TORRENT CF GUANYA LA LLIGA AMB MOLTA 
SUPERIORITAT

Campanya per a emmarcar de l’equip Cadet D del Torrent CF, 
que guanyà la lliga amb molta autoritat i aconseguí ascendir a 
Primera Regional.
(OV�GH�-RUJH�&DEDOOHUR�HVWLJXHUHQ�LQYLFWHV�HQ�HO�WUDQVFXUV�GH�OD�
major part de la temporada, guanyant-ho tot i sols en la recta 
ĆQDO�GH�OOLJD��SURGXFWH�WDO�YHJDGD�GH�OD�UHOD[DFLµ��HV�GHL[DUHQ�
alguns punts en dos empats i una única derrota, mentre que 
guanyaren 19 enfrontaments, amb la friolera de 108 gols a fa-
vor i tan sols 14 en contra. En total, 59 punts, amb prou dife-
UªQFLD�UHVSHFWH�GHOV�VHXV�GLUHFWHV�SHUVHJXLGRUV�åFRP�&UDFNV�R�

0DQLVHV��HQ�Oè��«�JUXS�GH�OD�6HJRQD�3URYLQFLDO�&DGHW�
-XJDGRUV�&DGHW�'�7RUUHQW�&)��3DEOR�$ODPDU��$OEHUW�1LFRO£V��
�]DQ�&DQR��3DX�&HUULOOR��9¯FWRU�&RQWUHUDV��,JQDFLR�*DO£Q���OYD-
UR�*DUF¯D��6HEDVWL£Q�*DUF¯D��,JQDFLR�*RQ]£OH]��0LJXHO�-LP«QH]��
5D¼O�-LP«QH]��,UYLF�*XLOOHUPR��-DYLHU�/µSH]��-DYLHU�0ROOD��,V-
ODP�2XDWWDUD��0DQXHO�5RVD��6HUJLR�6£H]��,Y£Q�7HQGHUR��)UDQ-
FLVFR� -DYLHU� 9LGDO�� %ULDQ� 9LOFKHV�� �OYDUR� 9LOODSODQD�� 'DYLG�
Villaplana.
&RV�WªFQLF��-RUJH�&DEDOOHUR��HQWUHQDGRU���-XDQ�0DQXHO�0RULOOR�
(delegat).

26 - JUNY - 2021

JOSÉ MARTÍNEZ SALVADOR, CAMPIÓ AUTONÒMIC DE PESCA D’AIGUA 
DOLÇA FLOTADOR

El 26 de juny, a la ZPC de Fortaleny, es va desenvolupar el 
Campionat de la CV de Pesca en Aigua Dolça Flotador, en el 
TXDO�HO� WRUUHQW¯�-RV«�0DUW¯QH]�6DOYDGRU��GHO�&OXE�%DVVPDQLD��
va proclamar-se campió. 
$PE�HOV� OORFV�VHJRQ�L� WHUFHU�HV�FODVVLĆFDUHQ�)UDQFLVFR�5RGU¯-
JXH]�/ODYHUR� �&3�/D�0ROLQD�� L� -RQDWKDQ�)HUUHU� 6£QFKH]� �&3�
6DIDUL���3DUWLFLSDUHQ����SHVFDGRUV�GH�XQD�GRW]HQD�GH�FOXEV�
Abans d’este campionat, Martínez havia participat en l’Xl 
&DPSLRQDW�Gè(VSDQ\D�&HEDGRU�FDWHJRULD�$EVROXWD�D�6DQ�0L-
guel del Pino y Castronuño, i va aconseguir l’ascens a alta com-
petició.

6 - JULIOL - 2021

EL TORRENT CF JUVENIL A RETORNA A LA LLIGA NACIONAL

'HVSU«V�GèXQD�EULOODQW¯VVLPD�WHPSRUDGD��HO�-XYHQLO�$�GHO�7RU-
rent CF recupera la categoria nacional que va abandonar fa 
ara una dècada. El “buque insígnia” de l’escola torrentinista ha 
apujat de nou a Lliga Nacional, la segona categoria a nivell es-
tatal en edat juvenil.
(OV�GH�-XDQ�&DUORV�9HUGHMR�HV�YDUHQ�SURFODPDU�FDPSLRQV�GHO�

JUXS�WHUFHU�GH�3UHIHUHQW�-XYHQLO��L�D�P«V�KR�YDUHQ�IHU�FRP�D�
supercampions de tots els grups d’esta categoria. Tot seguit, els 
taronja afrontaren la decisiva eliminatòria d’ascens davant el 
Club Costa City d’Elx. Després d’empatar sense gols en l’en-
frontament d’anada en terres alacantines, el partit de tornada 
D�6DQW�*UHJRUL�HV�YD�DMRUQDU�HQ�SULPHUD�LQVW¢QFLD�SHU�XQ�FDV�GH�
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coronavirus a l’equip rival. Finalment, davant una sensacional 
entrada de públic a l’estadi torrentí, tot i que el partit coincidia 
HQ�SDUW�DPE�OD�VHPLĆQDO�GH�Oè(XURFRSD�HQWUH�(VSDQ\D�L�,W¢OLD��
es va poder jugar el dimarts 6 de juliol a les 19.00 hores, en una 
vesprada de molta calor.
La victòria per 2-1 del Torrent CF i el seu consegüent ascens a 
Lliga Nacional es va forjar amb dos grans gols del destacat da-
vanter Ismael (el primer de tacó i el segon de vaselina al minut 
88) –un Ismael que ja ha jugat alguns partits esta temporada 
amb el primer equip de Tercera Divisió– també en vàries bo-
QHV�LQWHUYHQFLRQV�GHO�FDQFHUEHU�$OHMDQGUR�3DORS��ĆOO�GHO�P¯WLF�
SRUWHU�$QGU«V�3DORS��H[�GHO�9DOªQFLD�&)�L�GHO�6HYLOOD�)&���DL[¯�
FRP�OHV�ERQHV�SUHVWDFLRQV�GH�WRW�HO�EORF�WDURQMD��HPSHQWDW�ĆQV�
HO�ĆQDO�SHU�XQD�HQWXVLDVWD�L�QRPEURVD�DĆFLµ�TXH�YD�SOHQDU�OHV�
JUDGHV�GH�6DQW�*UHJRUL�

Èxit complet de temporada per al Torrent CF, que a banda de 
mantindre el primer equip en Tercera RFEF, tindrà de nou al 
VHX�-XYHQLO�$�WDPE«�HQ�FDWHJRULD�QDFLRQDO�
-XJDGRUV�-XYHQLO�$�7RUUHQW�&)��$OHMDQGUR�3DORS��5RP£Q�/H-
YLQ�� -DYLHU�%UHVµ�� -RDQ�)UDQFHVF�GH�3DXOD��&DUORV�)D\RV�� 6D-
PXHO�*DO£Q��0DUF�*LPHQR���]DQ�,G£³H]��3DEOR�0DF¯DV��+«FWRU�
1RWDULR��9DOHQW¯Q�3DYµQ��)UDQN�3«UH]��5XE«Q�5DPRV��'DQLHO�
5HFXHUR�� 6HUJLR� 5HJDWHUR�� -DYLHU� 6DL]�� 6WHYHQ� 6LELOOH�� -RUJH�
7HUHVL��-DYLHU�7REDUUD���QJHO�7XU«JDQR��,VPDHO�0DUW¯Q�GH�%R-
laños, Pablo Martínez, Carlos Moreno, Rayan Muñoz.
&RV� WªFQLF�� -XDQ� &DUORV� 9HUGHMR� �HQWUHQDGRU��� &DUORV� 9DOHUR�
�VHJRQ� HQWUHQDGRU��� 9LFHQWH� +HUQ£QGH]� �GHOHJDW��� )UDQFLVFR�
-RV«�&XEDV� �DMXGDQW� VDQLWDUL���$OIUHGR�3DVWRU� �HQFDUUHJDW� GHO�
material).

10 - JULIOL - 2021

EL CGR HERCA, CAMPIÓ EN TRES CATEGORIES DEL TROFEU FEDERACIÓ 
BÀSIC 

El dissabte 10 de juliol, es va celebrar a Almussafes el Trofeu 
GH�OD�&9�L�HO�7URIHX�)HGHUDFLµ�%¢VLF�'XRV�L�7ULRV�GH�*LPQ¢VWLFD�
5¯WPLFD��DPE�OD�SDUWLFLSDFLµ�GH�OèHTXLS�&*5�+HUFD�
Les gimnastes torrentines, entrenades per Karla Alacreu, van 
WLQGUH�XQV�UHVXOWDWV�LPPLOORUDEOHV�
(O�7ULR�3UHEHQMDP¯�� LQWHJUDW�SHU�7KDLV�$UFRV�� -XOLD�%DUUHUD� L�
3DXOD�6LOOD��YDQ�SURFODPDU�VH�FDPSLRQHV�SURYLQFLDOV�L��HV�DX-

tonòmiques, empatades amb les 2es.
(O�'XR�$OHY¯��DPE�6DUD�5XGLOOD�L�&DUOD�*DUF¯D��WDPE«�TXHGDUHQ�
campiones provincials i 2es autonòmiques.
(O�'XR�%HQMDP¯��DPE�0LUHLD�*LP«QH]�L�$OLFH�5XL]��FDPSLRQHV�
provincials.
(O�&*5�+HUFD�YD�WRUQDU�D�OHV�FRPSHWLFLRQV�HQ�DEULO�L�GHV�GèHL[H�
moment ha seguit un ritme de millora constant.
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18 - JULIOL - 2021

CELIA RODRÍGUEZ GUANYA EL CAMPIOINAT D’ESPANYA DE GIMNÀSTICA 
RÍTMICA CATEGORIA INFANTIL

La xiqueta torrentina Celia Rodríguez es va proclamar campi-
ona d’Espanya en Corda de la categoria Infantil en el Campi-
RQDW� ,QGLYLGXDO�GH�*LPQ¢VWLFD�5¯WPLFD��TXH�HV�YD�GLVSXWDU�DO�
&HQWUH�&RORQLDO�6SRUW��$OIDIDU��GH�Oè���DO����GH�MXOLRO��L�YD�WUHXUH�
també diploma nacional pel seu 5é lloc en Cèrcol. En estes pro-
ves participaven 42 gimnastes de les diferents autonomies.
A més de l’Individual es van disputar eixos dies altres competi-
FLRQV��&DPSLRQDW�Gè(VSDQ\D�SHU�(TXLSV��&DPSLRQDW�SHU�$XWR-
nomies i la 2a fase de la Copa d’Espanya de Conjunts.
La gimnasta torrentina va treure el 4t lloc en la competició 
Gè(TXLSV��DPE�'LDQD�=DERORWQD��OHV�GXHV�GHO�&*5�$OPDUD��GH�

Burjassot).
Prèviament a la competició estatal hagué de superar les fases 
3URYLQFLDO�L�$XWRQ´PLFD��DPE�TXDWUH�HTXLSV�VHOHFFLRQDWV�DO�Ć-
nal d’esta última fase.
En 2020 Celia Rodríguez es va proclamar subcampiona d’Es-
panya en la categoria Alevines per equips de la Copa de la 
Reina de gimnàstica rítmica, amb la companya Lucía Costa a 
més d’obtindre una altra plata a nivell individual en l’aparell 
de Cèrcol. I abans, en 2018 havia estat subcampiona d’Espanya 
però en la modalitat de conjunts, amb la també torrentina Car-
men Arenas.

3 - AGOST - 2021

ANABEL MEDINA LIDERA EL COS TÈCNIC ESPANYOL DE TENNIS FEMENÍ ALS 
JOCS OLÍMPICS

L’equip de tennis espanyol liderat per l’exjugadora torrenti-
QD�$QDEHO�0HGLQD��TXH�YD�SDUWLFLSDU�HQ�HOV�-RFV�2O¯PSLFV�GH�
Tòquio 2020, es va situar com un referent mundial en el seu 
HVSRUW�HQ�DFRQVHJXLU�GLIHUHQWV�ª[LWV��/èHTXLS��IRUPDW�SHU�6DUD�
6RUULEHV��&DUOD�6X£UH]��3DXOD�%DGRVD�L�*DUEL³H�0XJXUX]D�L�FD-
pitanejat per Anabel Medina, va destacar amb la victòria de 
6DUD�6RUULEHV�FRQWUD�$VKOHLJK�%DUW\��Q¼PHUR���HQ�HO�U¢QTXLQJ�
mundial.
L’esportista torrentina, té una àmplia trajectòria esportiva i 
professional, ja que esta és la cinquena ocasió en què va par-
WLFLSDU�HQ�HOV�-RFV�2O¯PSLFV��L�FDO�GHVWDFDU�HO�VHX�ª[LW�D�3HTX¯Q�
2008 quan hi obtingué la medalla de plata en el torneig de do-
bles femení al costat de Virginia Ruano.
Després de vint anys dedicats a l’esport, Anabel Medina acu-
PXOD�XQ�WRWDO�GH����W¯WROV��RQ]H�FRP�D�MXJDGRUD�LQGLYLGXDO�L����
més en la modalitat de dobles, xifres que l’han portada a col·lo-
car-se en el número tres del rànquing mundial en la modalitat 
GH�GREOHV��(Q�HO�������OD�WRUUHQWLQD�YD�SRVDU�Ć�D�OD�VHXD�FDUUHUD�
i començà la seua trajectòria com a entrenadora. D’esta mane-
ra, es va convertir en la capitana de l’equip femení espanyol 
de la Copa Federació, i continuà el seu ascens amb esta posició 
destacada en les Olimpíades.
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3 - SETEMBRE - 2021

PABLO CANTERO, EN EL FUTBOL PER A CECS DELS JOCS PARALÍMPICS DE 
TÒQUIO

(O�WRUUHQW¯�3DEOR�&DQWHUR�YD�SDUWLFLSDU�D�7´TXLR�DPE�OD�6HOHF-
FLµ�(VSDQ\ROD�GH�)XWERO���SHU�D�&HFV��GHO����GèDJRVW�DO���GH�VH-
tembre, amb Tailàndia, Argentina i El Marroc com a rivals de 
OD�SULPHUD�IDVH��L�QR�YD�DFRQVHJXLU�SDVVDU�D�OHV�VHPLĆQDOV�GHV-
prés de tindre una sola victòria davant Tailàndia i un empat 
amb El Marroc. Brasil va ser campiona per cinquena vegada.
Pablo Cantero, de 27 anys, esportista adscrit a la Federació Es-
panyola d’Esports per a Cecs (FEDC), és jugador de la selecció 
HVSDQ\ROD�GH�IXWERO����-D�PRVWUDYD�HQ�OèHGDW�HVFRODU�LQWHU«V�SHU�
l’esport, concretament per l’atletisme i el futbol. Però per cul-
pa d’un tumor cerebral va perdre la visió quan només tenia 
11 anys. I va decidir afrontar aquesta adversitat recorrent a 
la pràctica esportiva com a mètode per adquirir el coratge i la 
perseverança necessaris que li permeteren recuperar les il·lu-
sions perdudes.
Li va costar assumir aquesta nova situació, però a través de 
l’esport, primer en atletisme com saltador de llargada i després 
com a jugador de futbol-5, i amb el suport de familiars i amics, 
Pablo ha aconseguit arribar a la selecció espanyola de futbol 
per a cecs, amb la qual va guanyar un or europeu.
Com atleta va aconseguir medalles i rècords nacionals i va par-
WLFLSDU�HQ�HOV�FDPSLRQDWV�HXURSHXV�GH�6ZDQVHD������L�*URVVHWR�
2016, on va aconseguir la sisena i la quarta plaça, respectiva-
PHQW��3HU´�KR�YD�SDVVDU�PDODPHQW��(V�YD�TXHGDU�IRUD�GHOV�-RFV�
Olímpics de Río i no trobava un guia estable que li donés la 
FRQĆDQ©D�QHFHVV¢ULD�SHU�DFFHSWDU�TXH�OD�VXSHUDFLµ�L�OèHVIRU©�QR�
sempre conduïxen a un èxit rotund.
Esta sensació de derrota el va portar a plantejar-se una nova 
etapa, amb nous reptes personals que va superar una altra ve-
gada amb l’ajuda de l’esport. Pablo va deixar les pistes d’atle-
WLVPH�L�YD�GHFLGLU�UHSUHQGUH�OD�VHXD�DOWUD�SDVVLµ��HO�IXWERO��9D�
començar a buscar la pilota amb l’oïda, atenent al so dels cas-
cavells que li orienten en la localització i, tot i que confessa que 

va ser difícil al principi adaptar-se a una disciplina esportiva 
que es juga en equip, en pocs anys ha aconseguit la internacio-
nalitat amb la selecció espanyola de futbol-5, que li ha donat la 
FRQĆDQ©D�GHO�VHX�HQWUHQDGRU�SHU�RFXSDU�XQ�OORF�Ć[�HQ�OèHQJUD-
natge esportiu de l’equip.

5 - SETEMBRE - 2021

MARÍA ORTIZ DEBUTA EN LA UNIÓN DEPORTIVA GRANADINA TENERIFE

La futbolista torrentina María Ortiz Heras va debutar el 5 de 
VHWHPEUH� DPE� OèHTXLS�8QLµQ�'HSRUWLYD�*UDQDGLQD�8'*�7H-
QHULIH� �R� 7HQHULIH� (JDWHVD��� DO� TXDO� YD� TXHGDU� OOLJDGD� ĆQV� HO�
2022, un debut davant el FC Barcelona, que es va imposar per 
5-0.
La polivalent jugadora, de 22 anys, procedia del València CF, 
en el qual va disputar 12 partits la temporada anterior en la 
Primera Iberdrola. Esta jugadora destaca per la seua vertica-
litat, velocitat i bon tracte amb el baló sempre en la part dreta.
(O�8'*�7HQHULIH� «V�XQ� FOXE�GH�*UDQDGLOOD� GH�$ERQD�� TXH� DO�
2015, dos anys després de la seua fundació, es va convertir en 
el primer equip canari en ascendir a la Primera Divisió Feme-
nina.
/D�VHXD�WUDMHFW´ULD�HV�SRW�UHVXPLU�DL[¯����������L����������9D-
lència CF (Primera Iberdrola). 2018-19, València CF (Primera 
Iberdrola) i València CF B – 2a Divisió. 2017-2018, València 
&)� �3ULPHUD� ,EHUGUROD���9DOªQFLD�&)�%�å��D�'LYLVLµ� L�6HOHFFLµ�
9DOHQFLDQD�6XE��������������9DOªQFLD�&)�%�å��D�'LYLVLµ�L�6H-
OHFFLµ�9DOHQFLDQD�6XE��������������9DOªQFLD�&)�%�å��D�'LYLVLµ��
Temporades anteriors, Ciutat de Torrent.
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12 - SETEMBRE - 2021

EL FC BARCELONA, CAMPIÓ DEL III TORNEIG DE BÀSQUET MEMORIAL 
PASQUAL CHULIÁ

(O�,,,�7RUQHLJ�&LXWDW�GH�7RUUHQW�0HPRULDO�3DVFXDO�&KXOL£��RU-
ganitzat pel Nou Bàsquet Torrent en col·laboració amb l’Ajun-
WDPHQW��YD�ĆQDOLW]DU�DPE�OD�YLFW´ULD�GHO�)&�%DUFHORQD�GDYDQW�
Oè6WHOOD�$]XUUD�
Dissabte 11 de setembre de vesprada van començar les semi-
ĆQDOV�GHO�WRUQHLJ��HQ�OHV�TXDOV�HV�YDQ�HQIURQWDU�HO�PLOORU�HTXLS�
GHO�JUXS�$��%DVNHW�%512��FRQWUD�HO�VHJRQ�P«V�EHQ�FODVVLĆFDW�
GHO�JUXS�%��6WHOOD�$]XUUD��L�HO�PLOORU�HTXLS�GHO�JUXS�%��)&�%DUFH-
ORQD��FRQWUD�HO�VHJRQ�P«V�EHQ�FODVVLĆFDW�GHO�JUXS�$��-RYHQWXW�
de Badalona).
(Q�OD�ĆQDO�GH�GLXPHQJH�HO�)&�%DUFHORQD�YD�GHPRVWUDU�HO�JUDQ�
potencial que tenia en el torneig en véncer l’equip italià, per un 
FRQWXQGHQW�������
(Q� DFDEDU� HO� SDUWLW�� HV� YDQ�GRQDU� HOV� SUHPLV��0LOORU�4XLQWHW�
GHO�7RUQHLJ��-DNXE�1HFDV��%DVNHW�%512���5XEHQ�Gè2OLYHLUD��-R-
YHQWXW�GH�%DGDORQD���-DPHV�8JRFKXNZX��)&�%DUFHORQD���&RQ-
UDG�0DUW¯QH]� �-RYHQWXW�GH�%DGDORQD���0DWWHR�9LVLQWLQ� �6WHOOD�
$]XUUD��L�093�GHO�FDPSLRQDW��'DYLG�*µPH]��&RRVXU�%HWLV��

19 - SETEMBRE - 2021

MANUEL J. RUBIO I DANIEL F. FERRER, BRONZE EN EL CAMPIONAT 
D’ESPANYA DE JUDO VETERANS

El cap de setmana del 18 i 19 de setembre, al Centre d’Oci i Es-
SRUWV�-RV«�0DUW¯Q�0«QGH]��GH�9LOODUHV�GH�OD�5HLQD��6DODPDQFD���
HV�YD�FHOHEUDU�HO�9�&DPSLRQDW�Gè(VSDQ\D�GH�9HWHUDQV�GH�-XGR��
amb la participació del Club Herca d’entre els 200 esportistes 
presents. 
0DQXHO�-��5XELR�YD�WUHXUH�OD�PHGDOOD�GH�EURQ]H�HQ�0�������NJ��
i Daniel F. Ferrer també aconseguia la medalla de bronze en 

0������NJ���5LFDUGR�0X³R]��HQ�0�������NJ���IDULD�HO�VHW«�OORF�
0DQXHO�-��5XELR�MD�«V�KDELWXDO�HQ�HO�S´GLXP�GèHVWHV�FRPSHWLFL-
RQV��YD�WUHXUH�WDPE«�OD�PHGDOOD�GH�EURQ]H�HQ�HOV�&DPSLRQDWV�
d’Espanya de 2018, 2019 i 2020.
(Q�OD�IRWR��GèHVTXHUUD�D�GUHWD�0DQXHO�-��5XELR��5LFDUGR�0X³R]��
'DQLHO�)��)HUUHU�� 6DQWL�0RUHQR� �GHO�&'�+HUFD� HQ�XQD�ªSRFD�
DQWHULRU��L�OèHQWUHQDGRU��+HOLR�&DUUDWDO£�

26 - SETEMBRE - 2021

NURIA MALLADA (CLUB BASSMANIA), BRONZE EN EL CAMPIONAT 
D’ESPANYA DE PESCA D’AIGUA DOLÇA FLOTADOR

Al XV Campionat d’Espanya de Pesca d’Aigua Dolça Flotador, 
FHOHEUDW�DOV�/ODFV�Gè$OPDFHOOHV��/OHLGD���GHO����DO����GH�VHWHP-
bre, participaren tres esportistes del Club Bassmania de Tor-

UHQW��0DUL�&DUPHQ�3XFKDGHV��0DU¯D�*RQ]£OH]�L�1XULD�0DOODGD��
L�HVWD�¼OWLPD�YD�WUHXUH�OD�PHGDOOD�GH�EURQ]H��TXH�OD�FODVVLĆFDYD�
per al Mundial d’agost de 2022, que seria el sisé en el seu currí-
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culum i a més ostentant el títol de campiona d’Espanya.
Nuria Mallada (El Temple, 1991) complia els 29 anys i deixava 
una de les dues activitats de la seua passió, el futbol, esport en 
TXª�YD�SHUW¢Q\HU�DO�6DUDJRVVD�&))�������������L�OD�6'�+XHVFD�
(2019-2021).
Nuria Mallada, amb la companya d’equip M. Carmen Pucha-
des i altres quatre esportistes (Ornella Tosta, Isabel Rodríguez, 
6XVDQD�0DU¯D�6LOHV� L�/DLD�9L³DOV�� IRUPDUHQ� OD�6HOHFFLµ�(VSD-
Q\ROD�TXH�YD�SURFODPDU�VH�YHQFHGRUD�GHOb;;,9�&DPSLRQDW�GHO�
0µQ�Gè$LJXD�'RO©D�'DPHV��FHOHEUDW�D�6]ROQRN��+RQJULD��GHO����
al 27 d’agost de 2017.

7 - OCTUBRE - 2021

PEDRO LÓPEZ ESTRENA CÀRREC DE TÈCNIC ASSISTENT DEL LLEVANT UE

L’exfutbolista torrentí Pedro López s’incorporava en octubre 
DO�FRV�WªFQLF�GHO�/OHYDQW�8(�DPE�OèHQWUHQDGRU�-DYLHU�3HUHLUD�
després d’acabar la seua trajectòria de jugador en este club en-
WUH�HOV�DQ\V������L������L�HOV�GRV�¼OWLPV�DQ\V�HQ�HO�6'�+XHVFD�
Completava com a jugador una carrera esportiva important 
GHVSU«V� GH� SDVVDU� SHU� OHV� VHJ¾HQWV� SODQWLOOHV�� 9DOªQFLD�0HV-
WDOOD� ������������� 9DOªQFLD� &)�5¢FLQJ� GH� 6DQWDQGHU� ������
�������5HLDO�9DOODGROLG��������������/OHYDQW�8(��������������L�
6'�+XHVFD�������������
/èDQ\�TXH�YD�LQJUHVVDU�HQ�HO�/OHYDQW�8(�HV�FODVVLĆFDYD�SHU�SUL-
mera vegada per a jugar la fase de grups de la lliga europea i va 
quedar en sisé lloc en la lliga espanyola.
Anys després es convertiria en el capità de l’equip, en el qual 
va romandre 8 temporades i arribaria a ser el jugador amb més 
partits en el Llevant en 1a divisió.
Pedro López ha participat en diferents activitats a la ciutat de 
caràcter esportiu i també culturals i solidàries.

6 - NOVEMBRE - 2021

DOS EQUIPS DEL TRINQUET DE TORRENT GUANYEN EL XXXV CAMPIONAT 
INTERPOBLES DE GALOTXA

El Trinquet de Torrent va participar amb diferents formacions 
HQ�HO�;;;9�&DPSLRQDW� ,QWHUSREOHV�GH�*DORW[D�� OHV�ĆQDOV�GHO�
qual es van disputar el 6 de novembre al Trinquet de la Pobla 

de Vallbona.
(O�7ULQTXHW�GH�7RUUHQW�%�GH��D�&DWHJRULD�YD�TXHGDU�FDPSLµ�HQ�
véncer al Dent Luna Massalfassar, amb els jugadors Vicent, 
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*DOOHJR��&RUFKHUR�L�7LWR��GèHVTXHUUD�D�GUHWD�GH�OD��D�IRWR��
El Trinquet de Torrent F de 4a Categoria B també va treure el 
títol de campió front a CPV Castelló C, amb Fran, Pau, Héctor i 
Laso (d’esquerra a dreta de la foto 2).
I el Trinquet de Torrent A de 2a Categoria quedà subcampió 
HQ�SHUGUH�OD�ĆQDO�GDYDQW�HO�9LD�$XJXVWD�0DVVDOIDVVDU�%��-X-
JDGRUV��5REHUWR��0DQROR��9¯FWRU�L�-RUJH��GèHVTXHUUD�D�GUHWD�GH�
OD�IRWR����
En esta competició anual de galotxa és on més quantitat de 
participants hi ha. En esta edició es van reunir 120 equips de 
���FOXEV��,�«V�WDPE«�HO�WURIHX�HQ�TXª�HOV�HTXLSV�WRUUHQWLQV�P«V�
alt arriben com, per exemple, en el 2020 quan es proclamaren 
FDPSLRQV�HO�7RUUHQW�-XYHQLO�L�HO�7RUUHQW�GH��D�FDWHJRULD��

5 - DESEMBRE - 2021

JAUME BALLESTER, SUBCAMPIÓ DE MOTOCROSS 125 CC COMUNITAT 
VALENCIANA

$O�&LUFXLW�/D�0LQD�7UDFN�HV�YD�FHOHEUDU�GLXPHQJH���GH�GHVHP-
bre l’última carrera puntuable del Campionat de Motocross 
en 125 cc de la Comunitat Valenciana, en què l’esportista de 
7RUUHQW�-DXPH�%DOOHVWHU�YD�DFRQVHJXLU�VHU�SULPHU�HQ�OHV�GXHV�
P¢QHJXHV�L�VXEFDPSLµ�HQ�OD�ĆQDO�
El cap de setmana del 27 i 28 de novembre havia tret la tercera 
posició del Campionat Enduro Infantil d’Espanya, a Morata de 
7DMX³D��HPPDUFDW�GLQV�GH�OèHTXLS�(QGXUR�,QIDQWLO�-¼QLRU�)0-
&9�0RWR'HV��SURYD�HQ�TXª�GRV�&RPSDQ\V�VHXV��$OH[�*DEDUGD�
HQ����FF��L�&ULVWLQD�GH�-XDQ�HQ�)HPHQLQD��WUDJXHUHQ�PHGDOOD�GH�
plata. I Manuel Pellicer en 85 cc, medalla de bronze
D’altra banda s’anuncia que el torrentí pilotarà en 2022 una 
Rieju Mr 250 en el Campionat d’Espanya de Cross Country i en 
el Campionat de la Comunitat Valenciana de la mateixa especi-
alitat. I a més competirà amb la 125 cc en el nacional d’Enduro.
Continua així la seua bona trajectòria. Recordem que en 2020 
es va proclamar campió d’Espanya d’Enduro en la categoria de 
85 cc, després de participar en l’última prova de la Federació 
GH�0RWRFLFOLVPH��DO�FLUFXLW�GH�;HVW�HO����GH�GHVHPEUH��WULRPI�
afegit els seus anteriors de primer lloc en el campionat de la 
Comunitat Valenciana de Pequenduro, i medalla de plata en el 
Campionat de la Comunitat Valenciana en Motocross.

19 - DESEMBRE - 2021

CARMEN ARENAS, CAMPIONA D’ESPANYA DE GIMNÀSTICA RÍTMICA DE 
CONJUNTS JÚNIOR

L’esportista torrentina Carmen Arenas va poclarmar-se cam-
SLRQD�Gè(VSDQ\D�GH�*LPQ¢VWLFD�5¯WPLFD�HQ�OD�FDWHJRULD�GH�&RQ-
MXQWV�-¼QLRU��HQ�OD�PRGDOLWDW�Gè$SDUHOOV��FRPSHWLFLµ�FHOHEUDGD�
a Pamplona del 16 al 19 de desembre, amb el seu equip, el Club 
(VSRUWLX�*LPQ¢VWLFD�$OPXVVDIHV��&(*$���LQWHJUDW�D�P«V�GH�OD�
WRUUHQWLQD�SHU�$OED�$OIRQVR��-XOLD�(VFULY£��0DULQD�&RUWHOOHV�L�
1HUHD�6DEDULHJR�
Es dona la circumstància que el dia 17 havien aconseguit la 
WHUFHUD�SRVLFLµ�L�PHGDOOD�GH�EURQ]H�HQ�OD�FODVVLĆFDFLµ�JHQHUDO��
que permetria al club el triomf total el diumenge 19 en con-
MXQWV�-¼QLRU��UHVXOWDWV�TXH�FRQĆUPHQ�OD�FRQGLFLµ�GèHVSRUWLVWD�
d’elit, a més de mantenir el club a la primera categoria de la 
gimàstica rítmica nacional.
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ALEJANDRA NICOLÁS GUANYA LA II COPA DE CAMPIONS DE PONIS A GIJÓN

La II Copa de Campions de Ponis, que es va celebrar el cap de 
VHWPDQD�GHO���� L����GH�GHVHPEUH�DO�&OXE�+¯SLF�$VWXU� �*LMµQ���
va donar com a guanyadora a la genet torrentina Alejandra 
1LFRO£V��DPE�8QGHU�0DOR���GHO�3RQL�&OXE�/D�)LQFD��TXH�HV�YD�
LPSRVDU�HQ�3RQLV�&�D�&DQGHOD�&RPWH��6ZLQJ�'è2WKRQ��L�3DROD�
&KDYHV��&ULVWDOO�0HUDQLHUH���VHJRQD�L�WHUFHUD�FODVVLĆFDGHV�
Prèviament a esta competició, Alejandra havia participat amb 
ERQV�UHVXOWDWV�HQ�HVWHV�FRPSHWLFLRQVD�GH�OD�WHPSRUDGD�
��;;;,,,� &DPSLRQDW� Gè(VSDQ\D� GH� 6DOWV� DPE�3RQL�� D� 6HJ´YLD�
����GH�MXQ\���HQ�HO�TXDO�OèHTXLS�YDOHQFL¢��DPE�$OHMDQGUD�1LFRO£V�
�DPE�8QGHU�0DOR���DFRQVHJXLULD� OD�PHGDOOD�GH�SODWD��/èHTXLS��
GLULJLW�SHU�$QD�+HUQ£QGH]��HVWDYD�IRUPDW�D�P«V�GH�OD�WRUUHQWL-
QD�SHU�(XJHQLD�%RUKR��DPE�7RYLH�6WDU�7URLGHV���3LQHOD�0HQGR-
]D��DPE�.LVRX[��L�-RDTX¯Q�&XHVWD��DPE�'RPLQR��
��&DPSLRQDW�DXWRQ´PLF��HOV�GLHV���DO���GèRFWXEUH��DPE� OD�PH-
GDOOD�GH�SODWD�Gè$OHMDQGUD��VHPSUH�DPE�DPE�8QGHU�0DOR���SHU�
GDUUHUH�Gè(XJHQLD�%RUKR�L�7RYLH�6WDU�7URLGHV��RU��L�VHJXLGD�GH�
-RDTX¯Q�&XHVWD��EURQ]H�
L’esportista torrentina continua una trajectòria molt regular 
en este esport, que va tindre un moment important en la tem-
porada anterior, quan va aconseguir el primer lloc del Campi-
RQDW�$XWRQ´PLF��DO�3RQLFOXE�&LXWDW�GH�&DVWHOOµ�����D����GèRFWX-
EUH���VHJXLGD�GH�-LPHQD�$OHJUH�L�(XJHQLD�%RUKR��SODWD�L�EURQ]H�
respectivament.

Cal destacar a més els títols d’esta temporada del conjunt de 
&DUPHQ��SULPHUHV�FODVVLĆFDGHV��RU��D�OD�3URY¯QFLD�GH�9DOªQFLD�L�
&RPXQLWDW�9DOHQFLDQD��FLQTXHQHV�FODVVLĆFDGHV�D�OD�&RSD�Gè(V-
panya de Valladolid i segones (plata) en general per Comuni-
WDWV��L�VHJRQHV�FODVVLĆFDGHV��SODWD��D�Oè,QWHUQDFLRQDO�GH�9DOªQFLD�
Feia tres anys que Carmen Arenas, en aquella ocasió amb la 
WDPE«�WRUUHQWLQD�&HOLD�5RGU¯JXH]��DPE�HO�&OXE�&*5�$OPDUD�GH�
Burjassot, s’havia proclamat subcampiona d’Espanya, al Arena 

Navarra (Pamplona) però en la categoria a la qual estava ads-
crita, Alevines. Carmen ja tenia en el seu palmarés ser campi-
ona provincial i subcampiona autonòmica.
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 
-HQQLIHU�6RUO¯�





CARRETERA MASÍA DEL JUEZ, 20.  TEL.: 96 155 44 22



CARRETERA MASÍA DEL JUEZ, 20.  TEL.: 96 155 44 22



Carrer dels Calderers, 21 
46900 Torrent - València

963 30 22 66



1

2

3

54

Av. al V
edat

Av. 
al V

ed
at

C/ L
’Horta

C/ San Valeriano

C/ Canonge Gisbert

6
Av. Barcelona 92

CV-366

C/
 E

l T
ol

l-L
’A

lb
er

ca
 ca

lle
 J 

C/
 E

l T
ol

l-L
’A

lb
er

ca
 ca

lle
 K

 

Ct
ra

. T
or

re
nt

-M
on

se
rra

t

CV-405

7

 

Vine a visitar-nos! 
De dilluns a dissabte de 9:00 h a 21:30 h

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

1 C/ Canonge Gisbert, 10

4 C/ San Valeriano, 9 
*Parking 24 plazas

Con Mundo Consum, 
ganas en ventajas
Recuerda que con tu tarjeta Mundo Consum 
oK�FK_K}GS>m�IK�^pGR>m�aPKlo>m�KmiKGS>]Km�x�
descuentos.
Y si todavía no eres socio-cliente, 
iSIK�]>�o>lZKo>�K_�G>Z>�x�K^iSK{>�>�ISmPlpo>l]>¥

2 Av. al Vedat, 16 
*,>l\S_Q�^p_SGSi>]�²�R�Ql>oSm³

5 Av. al Vedat, 98

3 C/ L’Horta, 8

6 Av. Barcelona 92 
*Parking

Junts és
cooperativa

T’esperem en
TORRENT

Tu compra 
online en



INMA: 687 541 986 / CRISTINA: 687 541 987
info@abogadasasociadas.es





Y por inscribirte

de Regalo
nuestra mochila 5th Avenue

DÓNDE ESTAMOS
Avda. al Vedat, 69-1º · 46900 Torrent
960 073 560 - 617 888 965
info@5thavenueacademy.com
www.5thavenueacademy.com

PRIMARIA  ·  ESO  ·  BACHILLER

DE TODAS LAS 
ASIGNATURASREPASO

 Matemáticas
 Valenciano
 Castellano
 Inglés

  Técnicas de      
estudio

 Dibujo técnico

PROFESORES ALTAMENTE CUALIFICADOS
GRUPOS REDUCIDOS O CLASES PARTICULARES

Y







2006-2021
Gracias a tí!

CON MÁS DE 15  AÑOS DE EXPERIENCIA 

INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍA Y CARTOGRAFÍA

novacartografíawww.novacartogra!a.com +34 963 210 877 C/ l'Alcalaten 5, Bajo Izquierda
46900 Torrent (Valencia)

ASISTENCIA TÉCNICA 
EN OBRAS

TOPOGRAFÍA CARTOGRAFÍA 
CON DRON

LÁSER ESCÁNER 
BIM

REDES GEODÉSICAS
Y NIVELACIÓN DE 
ALTA PRESICIÓN 

DELIMITACIÓN DE 
LA PROPIEDAD




