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ALGUNES DE LES
NOTÍCIES DEL
SEGON ANY DE
LA PANDÈMIA
N

o cal dir que al llarg de 2021 -segon any de la
pandèmia- vam veure créixer diferents aspectes positius que ens donaven una certa tranquil·litat
cara al futur, al mateix temps que s’inclinàvem per
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 reprenien les activitats i donaven altra vegada alegries i
bones notícies per al poble, com hem pogut arreplegar en la nostra publicació.
L’Anuari conté un seguit de reconeixements -segons els criteris que hem utilitzat per a fer esta selecció- que van des d’eleccions o nomenaments per
a càrrecs de responsabilitat, passant pels importants
premis obtinguts en concursos de diferent caràcter
que s’han organitzat per a honorar persones dels
nombrosos àmbits de la societat local.
En Premis i reconeixements, el primer apartat, s’inclouen els referits a les àrees cultural, social i econòmica, un àmbit general, i en Pòdium esports, el segon
apartat, posem totes les notícies de caràcter esportiu
del món de les competicions en els diferents esports
i disciplines, en què equips o persones individuals
vinculades a Torrent han tret resultats notables.

Totes les entrades de l’Anuari estan ordenades cronològicament i en la capçalera de cadascuna d’elles
sualitzar millor aquells actes especialment arrelats a
diferents moments del calendari. I en moltes d’elles
(especialment al sector dels esports), en què es repetien les persones o grups protagonistes al llarg de
l’any, s’han agrupat en una sola entrada, sense deixar de datar els diferents moments, un procediment
que facilita el coneixement de les trajectòries i una
presentació més clara.
Publiquem la setena edició, les tres primeres en format 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 possibilitats 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
suport econòmic no seria possible mantindre la publicació ni introduir-hi millores progressivament.
Vicent Alabajos.
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PREMIS I RECONEIXEMENTS
11 - GENER - 2021

BENEFICIARIS DE LES XXVII AJUDES DE PROJECTES INTERASSOCIATIUS

destinar 20.000 € a 11 projectes de la comarca de l’Horta, seleccionats en l’edició 27a de la convocatòria Ajudes a Projectes
promouen el treball entre associacions d’una mateixa localitat
o en l’àmbit comarcal.
associacions i entitats sense ànim de lucre, amb ajudes entre

AFEM Torrent).
- “Entrena’t la igualtat” (Club Esportiu Handbol Femení Paiporta 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).
-

Mas de Nadal).

tiu per als terrenys de l’antiga Horta del Pouet i l’Alqueria del
Rei” (Associació de Veïnes i Veïns de Campanar, AC Cantarra- “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”
tronòmica El Cullerot).
- “Haciendo camino” (Lloc de Vida – Buscant Alternatives i
- “Dibuja bonito” (Associació Pro-discapacitats de l’Horta i Asociación Mujer, Ocio y Trabajo).
- “Cohesión a través de la innovación digital” (Associació de

En els 27 anys de la convocatòria de Projectes Interassociatius
s’han lliurat ajudes per valor de 268.671 €, repartits entre 169
per donar resposta a les necessitats des de la pròpia societat
civil, enfortint el treball en xarxa, incrementant la participació
i construint ciutadania.

- “Elaboració d’una proposta alternativa de caràcter participa-

3 - FEBRER - 2021

CARLOS HIGÓN, TROMPETA RESERVA DE LA JOVE ORQUESTRA DE LA UNIÓ
EUROPEA
amb professors reconeguts internacionalment per conformar
una orquestra acreditada a escala internacional.
menar inicialment, es va crear el 1978 a l’esperit de l’ideal europeu de la feina conjunta per aconseguir pau i comprensió

-
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part del Parlament i la Comissió Europea. Va ser designada per
a proporcionar una experiència de desenvolupament professional 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.

PREMIS I RECONEIXEMENTS
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
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
dació Les Naus) i La Fundació per al Foment de la Investigació
El vídeo premiat, que tracta de visibilitzar la importància de
les dones en la ciència i la seua situació en este àmbit, compealumnes participants.
Carlota Llorens, de 20 anys, cursa actualment un grau superior
de Producció Audiovisual, que suma al ja acabat de Realització.
i desenvolupa diferents projectes personals en este àmbit.
-

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 responpostproducció.

curt “El techo de cristal”. Actualment estudia un cicle superior

-

funcions de realitzador en el grup Art Visual, de València.

24 - FEBRER - 2021

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

va atorgar els Premis Euterpe 2021, que concedix anualment

-

valencià” de banda, de forma extraordinària per reconéixer el
seu paper durant la pandèmia.

després d’una trajectòria de més de cent anys dona lloc a l’actual banda.
cisco Zacarés Fort.

sics i 60.000 alumnes que formen part d’este entorn associatiu
i que disposen en les seues estructures de recursos humans,
D’entre eixes societats musicals les de Torrent són de les més

infantil, Banda infantil, Orquestra juvenil i 5 cors.
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30 - MARÇ - 2021

-

de Vuyst. Amb un total de 225 músics, té les següents agrupapolifònica a més de les que s’organitzen a l’Escola (normalment

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.

LES BANDES DE MÚSICA, PATRIMON
I CULTURAL IMMATERIAL
Les societats musicals de la Comunitat Valenciana són, des del
ral Immaterial a Espanya.
Impulsada pel Ministeri de Cultura i Esport, la declaració reconeix el valor patrimonial del moviment de les societats musicals 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 representen 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
noschool, va estar triada guanyadora en Educació Infantil seganza, Boadilla del Monte, Madrid).
Es dona la circumstància que en gener de 2020 se li havia atortos premis, corresponents a 2019.
Paola de la Cruz és mestra d’Educació Especial, formadora pedagògica de docents, que fa més de 15 anys treballa en Educació 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

panya 2020 es va celebrar dissabte 27 de febrer de 2021 en
l’entorn virtual d’Isla Educa (La Corunya) conjuntament amb

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 etapes i centres educatius. A-Fundación pertany a Abanca Cortot 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
-
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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-

onals i internacionals de l’Acadèmia on va forjar moltes amistats que van perdurar al llarg dels anys. La seua empatia, afecte i bonhomia despertaren l’estima de companys en múltiples
universitats de tota Espanya, on va ser ponent i va formar part
de nombrosos tribunals...”

d’Empreses, de la qual era membre, amb el reconeixement per
la seua destacada contribució als objectius de l’entitat.
-

erudit nacional en el camp de la comercialització i investigació
de mercats o màrqueting. Doctor en Ciències Econòmiques i

PREMIS I RECONEIXEMENTS
Empresarials va ser el primer professor de doctorat sobre continguts de Màrqueting i director de la primera tesi doctoral
Era participant habitual en les conferències i simpòsiums relatius 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 diferents països i va col·laborar a través de convenis i projectes
d’investigació amb un gran nombre d’empreses i entitats públiques i privades.
Després d’haver sigut el primer catedràtic en esta matèria de
la seua carrera va rebre nombrosos reconeixements, entre els
quals podem destacar el Premi a la Trajectòria en Màrqueting

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.
Matemática Financiera. Teoría y práctica
La evogica
Turismo en la Comunidad Valenciana
The coming criThe future role of bank
branches and their managers: Compairing managerial perceptions

(1995),
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’actuació 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 forestals, 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 urbanitzacions i en el suport a la Policia Local per a controlar el
compliment del tancament perimetral a Torrent. A més a més
tots els dies.
namentals de lluita contra la pandèmia, com la prevenció als
mercats, el recolzament a la Policia en les vacunacions masentre altres activitats.

9

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

El XXVI Premi Atenea, que l’Ajuntament de Torrent atorga
neix la lluita per la igualtat efectiva i reivindica el paper essencial 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 repreConsultori d’El Vedat, Dolores Bruguera, qui va acudir a l’acte

Dolores Bruguera va intervindre a l’acte per a fer un breu repàs de les experiències que han viscut les professionals sanitàries, 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.
“Essencials”, que arreplega el testimoni audiovisual de totes les
seues protagonistes, de les dones que amb el seu treball aconseguixen mantenir el benestar del nostre veïnat.

9 - MARÇ - 2021

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

bert Artero (violoncel), com a primer suplent.
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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-

recció Adjunta de Música i Cultura Popular de l’Institut Valencià de Cultura i està formada per 95 músics menors de 26 anys.

Té com a objectiu contribuir a la formació dels músics mitjançant 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
on lidera una extensa varietat de programes.

19 - MARÇ - 2021

ADRIÁN CASTELLÓ REP EL PREMI WEDDING AWARDS DE BODAS.NET EN
FOTOGRAFIA
ding Awards de Bodas.net, per la seua trajectòria i la seua tasca 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 millors 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 extraordinàries.
en base a les opinions de les parelles que han contret matrimoni i ací precisament rau el seu valor.
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
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 parde l’Hort”, que va ser impartida pel pare dominic Martin Alexis, de forma presencial amb limitació d’aforament.
Francisco Romeu Planells, Francisco Moreno March, Franciscardo Rodríguez López, Isidro Romeu Mora i Vicente Romeu
Mora.
Mora (vicesecretari), Isidro Romeu Oliver (administrador), i els

Martín.
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MIGUEL ÁNGEL GASCÓN, PRIMER PREMI DE POESIA DE LA GERMANDAT DE
CONFRARIES DE LA SETMANA SANTA DE PEÑARANDA
blicats en un llibre per l’entitat organitzadora. A causa de la
pandèmia no es va poder celebrar el lliurament del premi duL’any passat ja havia tret l’accèssit del certamen Para la Es-

estudis d’economia i ciències religioses. Està vinculat a la parteris pastorals, especialment en evangelització. Treballa com a
En l’àmbit cultural i festiu és faller de la comissió de l’Avinguda i col·labora amb la festa fallera en general mitjançant les activitats culturals, especialment l’elaboració de les explicacions

Peñaranda, amb el poema “Kyrie eleison”, una adaptació de les
Este certamen literari preveu que els poemes guanyadors i els

14 - ABRIL - 2021

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 Fallero o Lletrafaller i participa en altres iniciatives com els Premis
de les Lletres Falleres. I té una columna en el periòdic local La
Opinión.

VA FALTAR EN DESEMBRE

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
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, Caimportància d’este guardó.
Prèviament ja n’havia obtingut altres.
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 Certad’Amics de Poesia), en què l’autora torrentina va aconseguir el

-

-

Després del Premi del 14 d’abril de Rincón de la Victoria (Mà-

diversos llocs d’Espanya i bona part de procedència internacional (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”.

de Literatura Miguel Artigas, promogut per l’Ajuntament de

conseqüència de les greus complicacions que seguiren a una
delicada intervenció quirúrgica, truncant-se una carrera literària molt prometedora i l’alegria de la família que formava

maig), Concurs Poètic Primavera ALCAP 2021, convocat per la
Asociación Literaria Castellonense de Amigos de la Poesía i pa-
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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
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 paraules com si foren dits, sentir que emocionen amb el seus xicotets
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
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).
dia Rubio Rodríguez i Marta Rubio Rodríguez.

Rodríguez.
També s’adjudicaren beques a esportistes que complien la condició de pertànyer a una federació de les distintes modalitats i

Així mateix es concediren subvencions a 18 entitats o clubs
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 Mediterrani, un element central que representa els valors de la
ges i les accions promocionals d’experiències turístiques vinculades a la nostra gastronomia valenciana, amb paràmetres
de qualitat i autenticitat, de la marca Turisme de la Comunitat
Valenciana.
-

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 Turisme i del registre d’esdeveniments gastronòmics (lexquisitmediterrani_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

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-

13
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DOCTORAT EXCEL·ENT CUM LAUDE DE LOURDES CHULIÁ
-

Associació Espanyola contra el Càncer (AECC). A continuació
dins del Programa d’Atracció al Talent, per a portar a terme la
-

formacions Ensemble Palau, Orquestra de Cambra Eutherpe,
vestigacions portades a terme li han permés descobrir un prometedor 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 reacció. A més a més, esta podria convertir-se en diana terapèutica, ja que la seua modulació té un efecte directe en la reducció
gran avanç per a la lluita contra esta i un augment de l’esperança de vida d’estos pacients.

lloc en la borsa d’oboè de la Banda Municipal d’Albacete.
En l’actualitat, és investigadora postdoctoral i professora del
activitat que compagina com a mestra d’oboè a les Escoles de

en l’estudi del melanoma, recentment li han concedit una beca
volupar la seua activitat investigadora en el prestigiós Barts
-

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
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 restauració a escala mundial, no s’esperaven cap reconeixement i molt
menys el més important per a un restaurant.
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
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

14

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-

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

20 - MAIG - 2021

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

Atención sociosanitaria de la transexualidad y diversidad identitaria

18 - NOVEMBRE - 2021

PREMI MENINAS A LA UNITAT DE CIRUGIA
RECONSTRUCTIVA DE LA MUTILACIÓ
GENITAL FEMENINA
de maig, el psicòleg de Torrent Felipe Hurtado va ser distingit
amb la Medalla de Distinció en Vida en reconeixement a les

llotge, del Port, el Premi Meninas que concedix la Delegació

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-

organitzacions i persones copmpromeses en l’eradicació de la
violència de gènere.
-

general per al quatrienni 2018-2022 de la Federació Llatinoa-

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 cela Festa Comarcal 2021, que compta amb la col·laboració de
l’Ajuntament de Torrent.

V PREMI CARMEN VALERO, A CONXA ROMERO. Es concedix a una coherent trajectòria local en defensa i promoció de la
llengua i cultura del nostre país. Conxa Romero i Caudeli, mestra compromesa, ha format part de dues escoles pioneres en

15
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rent, en 1968, i la Nostra Escola Comarcal, en 1972, arrelada
a Picassent. Ha estat membre del moviment Freinet a través

progressista vinculat amb el poble, la cultura i la llengua del
PV. Format en el seminari de Montcada, després d’una acticomarca de les parròquies de la Mare de Déu de l’Olivar d’Ala-

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
Va rebre el guardó de mans del president de l’IDECO Alfred
Ramos després que Adela Costa, fundadora de l’Escola Tramuntana, explicara la seua trajectòria
neix persones o institucions que s’han distingit pel seu treball
de vertebració, cohesió social, desenvolupament cultural, edu-

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
(1995 i 1998), on actualment forma part del
Consell de Redacció.
presentar Rafael Roca, expresident de l’entitat.
Es va fer entrega també del XXIV Premi d’Investigació Horta

I es presentà el llibre Les alqueries de Picanya
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
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-

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’Autonòmic de Clubs de Pista Coberta (gener 2021) i segon en l’Autonòmic 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
en Valencià, celebrat al Castell d’Alaquàs, dissabte 22 de maig,
tres alumnes de Torrent van estar guardonades pels treballs
-
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“Ferides”.
Belén Muñoz Ruiz (Escola El Drac) va ser distingida amb un
premi especial dels cinc que s’atorgaren en eixa mateixa cate-
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lat “El pingüí que volia volar”.
XXIII Concurs de Literatura en Valencià 2021, per tal de promoure i difondre el seu ús dins l’àmbit escolar, i està adreçat a

d’Idiomes (EOI) i de l’alumnat amb necessitats educatives especials.
A l’escenari rebien a l’alumnat per rebre el guardó l’alcalde i

28 - MAIG - 2021

LA FUNDACIÓ HORTA SUD REP EL 2N PREMI GO! A LA SOCIETAT CIVIL
Obert i Participació, va realitzar, el 28 de maig, l’acte de lliusones 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.
dis o promoció per a organitzacions, associacions i col·lectius

l’acte.

17
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20 - JULIOL - 2021

29 - OCTUBRE - 2021

SIS PREMIS EN EL FESTIVAL
INTERNACIONAL DE PUBLICITAT SOCIAL

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

racions il·lustrades d’onze associacions de diferents llocs de la
província de València i compta amb la col·laboració d’il·lustradors de prestigi com Paco Roca i Ana Himes.
festival i un premi La Lluna, enguany es reconeixia al projecte

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-

Millor creativitat en còmic social, Agència amb millor disseny
i Anunciant amb millor execució.
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 persones que s’organitzen per aconseguir un món millor, que pensen en el bé comú i que fan que la humanitat progresse.

fer front al canvi climàtic i avançar cap a un model econòmic,
social i polític més sostenible.
ambientals, així com a implementar l’anàlisi objectiva d’escenaris 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-

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 ind’Espanya) hi ha cinc antics alumnes del Conservatori ProfesLidia Tejero Baixauli (clarinet), David Vicente Andreu Ortí (vi(percussió).
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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BERTA BELINCHÓN, PRIMER PREMI EN L’INTERNACIONAL MUSIC COMPETITION MOSCOW
I SAMUEL ALBIACH, 3R PREMI DEL CONCURS JUAN CRISÓSTOMO ARRIAGA

ria de solistes de 18 a 21 anys.
prestigiós concurs Internacional Music Competition Moscow.
Van ser 160 participants de 26 països, que es va celebrar telemàticament del 20 al 25 de marzo, i a primers de juny es van
fer públics els premis.
pretacions enviades des dels països participants i en la catego-

Bilbao.

Nivell II, per a nascuts entre 2008 i 2010.

LIDIA TEJERO INGRESSA PER CONCURS-OPOSICIÓ EN LA BANDA SIMFÒNICA
MUNICPAL D’ALACANT
Municipal d’Alacant, completant un curs ple d’èxits professionals.

Barcelona i també al Festival dels Horts, amb una excel·lent
siaen.
A la primera setmana de juliol havia quedat la primera en la
cional de Catalunya i des de setembre va iniciar la seua col·laboració.

13 - JUNY - 2021

BLANCA POLO, 5O ANYS DE VIDA RELIGIOSA SALESIANA

sabte va ser el moment d’acció de gràcies en què acompanyada
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-

i gent torrentina, Blanca renovà els seus vots davant tota esta
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comunitat que representa Torrent.
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 obediencia, va passar per Osca per acabar els estudis de vida religiosa, després per la casa de Terrassa on comença la seua tasca
inicar també la seua trajectòria com a coordinadora de Pas-

gossa perquè amb dues germanes més ha de fundar la comunitat, conviuen amb els veïns, la majoria gitanos, i comencen
l’obra social, en l’Actur, barri aleshores molt marginal. Va pas-

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
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.

14 - JUNY - 2021

GLORIA ESCALANTE CEREZUELA, LA DONA QUE VA CELEBRAR EL
CENTENARI ABANS DE LA PANDÈMIA
mans.
Va estudiar infermeria al Cuerpo de Damas Enfermeras de la
-

Barrionuevo, hospitalitzat per ferida de guerra.
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
passava per davant dels cadàvers de la gent que havien afusellat la nit anterior, que no els soterraven i els abandonaven a la
vora del camí per a causar terror entre la població).
seua família, ja que el seu marit, camioner de professió, passava llargues temporades fora de casa.
La família s’ampliaria amb set nets i un besnet. I es podria considerar que va constituir una colònia torrentina ben organit-

residència.
El seu 100 aniversari, el 14 de juny de 2019, el van poder celebrar ja que encara no estàvem en pandèmia. Va ser un dia inoque l’estimava. Va ser la seua darrera celebració. Finalment va

18 - JUNY - 2021

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

Doctor Peset de València), president d’esta societat desde l’any
2016.
de la medicina i de la infermeria i d’altres com ara de la Psicologia, Teràpia ocupacional, Fisioteràpia i Treball social, per a

20

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
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
valencià atén anualment unes 2.000 persones en els seus do-
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micilis, la qual cosa suposa quasi 19.000 estades.
a domicili de tractaments programats oportunament o periòdics, no utilitzats habitualment en atenció primaria. Funció de
o reconeixements complementaris davall petició i com a suport
a l’atenció primària, de durada no superior a 24 hores.
València, es especialiste en Medicina Familiar i Comunitària,
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

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,
tament i el Conservatori de Llíria, així com també de l’Associació per al Desenvolupament i Estudi del Clarinet (ADEC), la

amb cinc anys, al jardí musical. Després començaria amb el
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

ha realitzat cursos de perfeccionament amb clarinetistes com
tínez, entre altres.
. Laura Abraham Fuentes, alumna del Conservatori de Torrent, va guanyar així mateix el primer premi del I Concurs Nanyaments Elementals
per dues activitats molt diferents. Als 4 anys començà a estudiar música amb el requinto i després el clarinet per a interessar-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 ammedalla 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

treure el màxim guardó.
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-

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
bre).
Politècnica de València. Ha participat en diverses exposicions
de Mallorca (2019) o “Abstracciones, concebir la forma”, a la
Alguns dels seus projectes han estat “D’aquella pols”, realitzat durant la residència de creació i investigació artística del

PAM20, VIII Mostra de Produccions Artístiques i Multimèdia

25 - JUNY - 2021

PERSONES I ESCOLES REBEREN EL RECONEIXEMENT DEL GUAIX-HORTA SUD
za (Alaquàs), CEIP Bertomeu Llorens (Catarroja), CEIP Miguel
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’esbal), Anna Marí (Albal), Natxo Martínez (25 d’abril, Alfafar),

Massanassa), Mercé Vela (Lluís Vives, Massanassa), Cristina
Lucendo (9 d’Octubre, Alcàsser), Xima Hernàndez Domingo

d’Eulate i Ercille (Mare de Déu de l’Olivar, Alaquàs), Maria Dolz
XXXIII Trobada d’Escoles en Valencià, a Alaquàs, amb un acte
d’homenatges i reconeixements, divendres 25 de juny, al collegi Bonavista.
D’una banda es van lliurar els guardons a les escoles que arriCEIP Martínez Torres (Aldaia), CEIP Ausiàs March (Picanya),
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Raya (Bonavista, Alaquàs), Ximo Llorenç (mestre–inspector,
Manolo Albiol (Benetússer), Ramón Ortega (Benetússer), Xon
Pinar Fortes (Félix Rodríguez de la Fuente, Manises), Maria
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-

senyament del valencià a la comarca i en la defensa de la nostra llengua a través de la seua llarga carrera professional i que
ara, encara que jubilades continuen actives. Es tracta d’Elvira

Enric Valor, Picanya).
-

25 - JUNY - 2021

DANIEL CATALÁ, PREMI EXTRAORDINARI DE TESI DOCTORAL DE LA
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
València (convocatòria 2021) en l’àrea d’Economia i Ciències
boración público-privada como instrumento de intervención
ma Español de Ciencia, Tecnología e Innovación”, i ja en eixe
enguany a més de tindre la menció de doctorat internacional.
tejar la col·laboració público-privada en innovació a Espanya
per afavorir amb ella l’articulació de sistema i el seu acompliment innovador. Els resultats obtinguts mostren com en cadascuna de les dimensions de la CPP, territorial, sectorial i organitzacional, hi ha factors que incidixen en els baixos nivells
d’articulació del sistema espanyol d’innovació. En gran mesura, els reptes que se li plantegen al sistema per afavorir la coldel paper que alguns d’ells han d’exercir en l’escenari actual.
-

versitat d’Ansbach (Alemanya). Ha realitzat estades de formació i investigació becades en el Centre de Ciències Humanes i
-

Ha publicat alguns treballs sobre avaluació de polítiques pú-

En eixa data de presentació de la tesi ocupava una vocalia en
-

lítiques Públiques. El 24 de setembre de 2020 era elegit president 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 participació, 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

-

sach, Raúl Puig Espinosa.

Els divendres 25 de juny i 2 de juliol, a l’Àgora del Parc Central,
se celebraren sengles vetlades d’entrega de les recompenses
-

colau Andreu.
-

gel Antonio Martínez Layos, Raquel Ortiz Delgado.
-

Martínez.
-

-

Iniesta Madero-Candelas, M. Mar Moret Raya, Raúl Murciano
Linuesa.

25 - JUNY - 2021

L’IES LA MARXADELLA, ESCOLA AMBAIXADORA DEL PARLAMENT
EUROPEU
la seua elecció com a Escola Ambaixadora del Parlament Europeu. Este centre és un dels aproximadament 150 (9 de la CV)
que participen al projecte i que desenvolupen una sèrie d’activitats per a fomentar la participació activa dels nostres joves
així com els valors democràtics de la nostra societat. El projecte va sorgir després de l’interés del professorat en Europa i
com una conseqüència natural del voler formar al seu alumnat en un millor coneixement dels seus drets com a ciutadans
el compromís entre els nostres joves, ciutadans d’Europa i del
món.
Per tots estos motius, el centre desenvoluparà diferents actiropa”, una iniciativa transversal que involucra a alumnat, professorat i famílies dels distints cursos i nivells educatius, des de
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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-

Entre els mitjans de comunicació d’aquest projecte, destaca
l’edició d’un llibre en maig del 2022 amb una síntesi de les diferents aportacions realitzades per tota la comunitat educativa.

canals dels valors i les propostes, el debat vers aspectes clau
de la unitat europea -soberania, fronteres, drets civils i socials,

fer per aconseguir que, en el futur, Europa siga com els seus
ciutadans vulguen.

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.

ambaixadors a la sala d’actes de l’Ajuntament amb la participació de responsables de la Conselleria, de l’Ajuntament, CEFIRE, 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
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, aleró amb accionament elèctric i una placa solar per alimentar la
il·luminació de l’interior.
junta d’Hiperbaric i Desmasa, amb l’objectiu de ser un progra-

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.

frens i es va realitzar la inspecció tècnica virtual.
vehicle, afegiren una electrònica per millorar l’arranc del motor, acabaren la carrosseria i participaren en la carrera queAl projecte Ecológico-Marxadella han participat els alumnes
-

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

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
de Microrelats de Manises, en la modalitat de castellà per a

província de Valencia, amb un total 171 obres.

Celada havia publicat en 2019 el poemari El rumor de las horas
-

Concurs de Poesia en Instagram, iniciativa d’ Iberdrola-Zenda
Zenda, i dedicat al centenari de Miguel Delibes.
dar amb la família a Torrent quan tenia dos anys. Des de ben

ments i cançons.

30 - JUNY - 2021

HOMENATGE AL PROFESSORAT TORRENTÍ JUBILAT EN ELS DOS ÚLTIMS
CURSOS

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 familiars i amics, van agrair l’homenatge seguit d’un discurs en

resa Comes Ortiz i Anna María Fuentes Lorenzo (CEIP Mare
-

col·lectiu, en el qual manifestaren les seues vivències per l’etapa viscuda educant milers d’alumnes.

-

als docents i els va dedicar unes paraules d’agraïment amb què
ressaltava la importància de la seua feina en l’educació.

-

López Calvo (CEIP Lope de Vega), Araceli Muñoz Tejedor, M.

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,
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 saludable i promouen una educació física que afavorix el desenvolupament personal i social dels alumnes.

Bambú és la tercera escola infantil de tota la província de València -al costat de les Escoles Infantils Menuts (Catarroja) i

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 desenvolupament 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

Càncer (AECC) va recaptar en 2020 més de 90.000 €, el que
suposava el rècord entre les poblacions de la província de Va-

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”

destinat a reconéixer l’esforç dut a terme pels ens públics adherits 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 experiències en l’àmbit de la ciclomobilitat, tant a nivell nacional
com internacional.
En la categoria de Bicieconomia el jurat va seleccionar la candidatura pel projecte “Bicis per a Totes”, que destaca per la colqual s’ha recuperat més de 900 bicicletes, s’han reparat i s’han
donat a persones en situació de vulnerabilitat i a entitats socials 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 enviades als camps de refugiats saharauis a Algèria, als camps de
de col·laborar amb entitats com Fundació Nova Terra, Creu
lats. També el treball en xarxa juga un paper important en el
cials - València, i durant molt de temps de l’Associació AMA.
neixement a totes les persones que desinteressadament aporten el seu esforç, el seu compromís, el seu temps i la seua il·lusió 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 tempoL’esdeveniment va tenir lloc a l’Hort de Trénor i va reconéixer
l’esforç i mèrits d’esportistes i clubs torrentins.

lliurar els guardons. L’acte va premiar els i les millors esportistes 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-

per la seua trajectòria en l’atletisme, amb premis com l’or al
seua llarga trajectòria esportiva en el voleibol i la seua constant dedicació a l’esport a la ciutat.

-

Nou Bàsquet Torrent (bàsquet). Torrent CF (futbol). Marcos
-

(futbol). Antonio Castellano Díez (voleibol). Club Voleibol Tor-
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dez López (CE Futsal Hispanic). Esther Rodríguez López (Club
Torres (gimnàstica rítmica). Millor Esportista Infantil Femeni-

-

Claudia Rubio Rodríguez (atletisme).

Claudia Esteve Ortega (Club Rugby Torrent). Alba Benito Me-

-

Tórtola (Torrent CF).

12 - AGOST - 2021

BEGOÑA PEIRÓ INGRESSA EN LA UNIVERSITAT DE HARVARD BECADA PER
LA FUNDACIÓ LA CAIXA
dins de l’àrea Arts i Humanitats. Ha estat admesa en el prode Harvard. Continuant la seua trajectòria professional i acadèmica, Begoña centrarà la seua investigació en l’adaptació al
canvi climàtic i estratègies per a la millora d’assentaments in-

nica de València i Màster en Cooperació Internacional i Arquional de Catalunya. Durant els últims anys ha treballat per a
bitatge i Desenvolupament Comunitari de les Illes Fiji, des d’on

-

L’arquitecta torrentina Begoña Peiró ha estat seleccionada al
programa de beques de postgrau de la Fundació La Caixa per
alitzar els seus estudis de doctorat i va quedar en primer lloc

va presentar la publicació en anglés Climate Change Vulnerability and Risk (“Risc i vulnerabilitat davant el canvi climàtic.
mentació”, en la seua traducció al valencià), que respon a la
necessitat d’integrar i coordinar actuacions i projectes de millora 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-

posteriorment, poder prendre mesures d’acció.
Begoña Peiró treballa en els àmbits de l’arquitectura i la planiclimàtic, 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
volupament de “Triango”, una nova zona urbana a París que
va rebre l’International Architecture Award del Chicago Atdins 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 presentades.

3 - SETEMBRE - 2021

COMISSIONS PREMIADES FALLES DE TORRENT 2021

lla Cronista Vicente Beguer.
Quant als llibrets, el premi Vicent Pallardó del V Concurs de
Portades fou per a la Falla Ramón y Cajal.

Vicente Beguer.
lerià “L’impacte econòmic de les falles torrentines”, d’Aitor
Cajal.
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 AntoEn la secció especial infantil va guanyar la Falla de La Plaça,
amb el monument “Fills dels núvols”, de l’artista Pedro Rodríguez, que es retira de plantar falles per la porta gran.
Els altres premis al monument de la secció especial de majors

30

-

-

PREMIS I RECONEIXEMENTS
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

suplent en el càrrec.
a les persones majors de Torrent en diferents actes al llarg de
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 centres d’atenció, defensant els seus interessos en aquelles qüestions que requerisquen de la participació ciutadana o se sotmeten a la voluntat popular.

1 - OCTUBRE - 2021

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

Badalona i el Premi de Poesia Festa d’Elx.

premi a la ciutat de Badalona, ja que l’any passat va guanyar
en la categoria de poesia. Actualment jubilat, ha estat mestre
molts anys a Torrent (14 com a director del CEIP Antonio Machado). Ha guanyat diversos premis de poesia entre els quals

Divendres 1 d’octubre es va celebrar el lliurament dels LXVII
til va ser per al llibre Endevinalles endevinades
Araque.
riodista i escriptor d’Algemesí, amb 4.000 euros de dotació. El

, i el premi Betúlia de Poesia – Memorial
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:
(2019). Ha publicat els poemaris
Llibre de contemplació
(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 rebre un diploma en reconeixement a la seua trajectòria. A continuació, 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 deures. Finalment, van ser condecorats amb la Medalla Blava amb
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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, especialment amb la Policia Local, des del primer dia de la pandèmia.

Policial Operativa, en representació del cos de la Policia Local,
pels serveis humanitaris i de seguretat durant la pandèmia.
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
cites d’articles en diferents posicions d’autoria i un indicador
compost.
El rànquing del 2% d’estos investigadors excel·lents a nivell
-

l’impacte dels seus treballs de Psicologia del Treball i les Organitzacions i els recursos humans en este camp. En este àmbit
ents del món, i només s’hi inclouen quatre investigadors de la
logia per la Complutense de Madrid, i catedràtic de Psicologia
databases of standardized citation indicators” on apareix el 2%
sió i l’impacte de les seues publicacions. El nivell d’importància de les contribucions dels investigadors es mesura segons
l’abast que té la difusió de les seues publicacions (a les revistes
cites que reben.
gia a partir de la qual obtenen indicadors diferents segons el
nombre de cites, l’índex h, l’índex hm ajustat per coautoria,
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president de l’Associació Internacional de Psicologia Aplicada
(2011-2014).
cialitzat en inserció laboral dels joves, qualitat de servei, clima
i cultura a les organitzacions, equips de treball, aspectes psicosocials de les TIC (tecnologies de la informació i la comunicació) i prevenció de riscos psicosocials.
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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 persones que han ocupat la presidència de les comissiones torrentines en el darrer exercici.
de llegir les paperetes amb els noms dels candidats escollits,
bilitat durant dos exercicis.
A més de la responsabilitat de coordinació de totes les comissions, els presidents de l’any havien d’iniciar les activitats de
la pròpia falla, com ara les presentacions de les seues falleres
les tres representacions teatrals amb les quals concursava al

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’octubre, 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 Vaamb 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
dat, l’avinguda Barcelona 92 o les zones pròximes al carrer Riu
Cérvol.
A més de Torrent, guanyaren el màxim guardó els ajunta-

4 - NOVEMBRE - 2021

RUBÉN MACÍAS, SUBCAMPIÓ AUTONÒMIC DE LA CVSKILLS DE FORMACIÓ
PROESSIONAL
-
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començar a la FP Bàsica d’Automoció, després va passar pel
alitzar amb gran mestratge totes les proves que li van posar
els jutges durant tots dos dies de competició, demostrant així
lloc, va obtenir un merescut segon lloc que no li dona accés
directe a la competició nacional, però li atorga ser el suplent

bre al CIPFP de Xest amb set competidors d’altres centres.
La competició té caràcter bianual i esta edició incloïa 40 especialitats, que es van disputar en diferents instituts. Hi ha

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 organitzacions professionals. A través d’ella es fomenta l’intercanvi
d’informació i l’actualització tecnològica necessàries perquè el
laborals dels diferents sectors productius.

7 - NOVEMBRE - 2021

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

de novembre, a l’exposició “Pop Your Life” en la Discovery Art
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.
-

La trajectòria de l’artista en 2021 havia començat amb la selecsar 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
Carcaixent (maig), amb l’obra “Apuntes para memoria y cica-
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nos de la memoria”, en què ja havia estat en l’edició anterior

Quart de Poblet, en el qual va ser seleccionada l’obra “Bicicleta
2021, en què seleccionaren la seua obra “Tornado” i organit-

participació en la V Biennal de València Ciutat Vella Oberta

las Industrias Culturales y de las Artes Región de Murcia), des
IV Certamen de Pintura de Foios, de Cercle d’Art, amb seixanguardó a la Creació Artística dels XXXI Premis Villa de Chiva,
cafort i Miquel Ponce (17 de desembre).
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18 - NOVEMBRE - 2021

GUARDONS DELS VI PREMIS PERIÒDIC AQUÍ HORTA SUD

de novembre, de la cerimònia de lliurament dels VI Premis
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, administracions, empreses i particulars realitzen de manera diària a
la comarca.

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
anys de treball.

-

qualitat de vida de la seua gent.
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 portes el 1965 amb un xicotet escorxador i un sistema netament
artesanal i gràcies al seu treball de constant reinversió i modernització s’ha convertit en un ens on més de 150 persones
s’encarreguen de subministrar carn de qualitat a tota Comunitat 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.
fonso Céspedes (CD Montesión), els dos per a haver aconseguit
l’ascens de categoria dels clubs que entrenaven.

va fer càrrec del Torrent CF ja com a primer entrenador. En

. Marín acumula ja 17 anys com a entrenador. Diplomat en
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.

d’entrenador del CD Montesión de la categoria sènior, en 1a

Tercera Divisió. I començà la seua primera etapa al Torrent
CF, a la campanya 2015-16, també com a segon entrenador al

nou play-off, sinó per a consumar l’anhelat ascens a Tercera
Divisió.

Abans havia passat per equips com Benifaió, Alginet, Picassent, Alzira, Alberic, Almussafes, i el Torrent CF quan militava 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 cade mig centre o lateral.

20 - NOVEMBRE - 2021

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

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

en la qual ingressaria en 1967, i on davall la direcció d’Enrique
Andreu desenvoluparia part de la seua trajectòria amb els instruments 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
En 2007 és elegit president de la Banda del CC, càrrec en que

família que viu la música’, es va celebrar la recepció als educands que ja són músics i que s’incorporaven a la banda, i el reconeixement als membres que este any complien 25 i 50 anys
com a integrants de la mateixa.

sica (2008), Celebració del 125 Aniversari del CC i 1r Premi del
Certamen Internacional Vil·la d’Altea (2009), 125 Aniversari
nacional de Bandes Ciutat de València (2012), 50 Aniversari

ritat a un aula del carrer P. Méndez i Montesión però prompte

Diputació (2014) i 2n Premi del Certamen Internacional de València (2017).

En 1965 havia començat solfeig a la Banda del Cercle Catòlic,

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.
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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,
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-

Participa en dos dels podcasts més escoltats del moment, “Aquí
hay dragones” i “Todopoderosos”, en què parla de cinema, literatura i música.
Com a escriptor publicà en 2014
hombre se hunde, la seua primera novel·la. En la seua biblioA las
3 son las 2
Dormir es de patos) i
enguany ha vist la llum la seua segona novel·la, Los años extraordinarios.

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
ral d’Atresmedia Radio, Ramón Osorio. En esta 21a edició i en
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.
-

animador principal, Miqui Amador.
que repartixen estima, abraçades, aliments i mantes als que
sofrixen una situació personal de precarietat als carrers de la
nostra terra.
esports.

persones...” Així rememora el naixement de l’associació el seu
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24 - NOVEMBRE - 2021

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 guardons 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 mantindre la memòria col·lectiva transmetent de manera literària
les conseqüències doloroses del genocidi i universalitzant el
Este llibre havia guanyat en 2019 el XLV Premi de Teatre Ciutat d’Alcoi i en 2020 va ser editat per Bromera.
De Warhol a @yodominguez. Mirar l’art i veure el món (Onada), de Pilar Alfonso
Cel de fang
Prosceni blau (Onada), de Francesc Mompó, en narraPoalet 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 Octubre, 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
ons de “Variación sobre una cuerda” (N. Paganini) i “Rapsòdia
Húngara” (D. Popper), va guanyar el primer premi en la condicions del qual es van realitzar a l’octubre. Angelina Martínez
Tamayo (clarinet) i Vicent Ribera Pérez (trombó) van aconseguir 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

Alberto Bermell Cunyat (trompeta i música de cambra). Ma-

-

centre i autonòmica).

Ribera Pérez (trombó). Angelina Martínez Tamayo (clarinet i
composició). Yoel Miñana Tornero (violoncel i música de cambra)
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28 - NOVEMBRE - 2021

X PREMIS CARTA DE POBLAMENT DE TORRENT

Els guardons Carta de Poblament es lliuraren el 28 de novembre, a l’Antic Mercat, i reconeixen el treball, dedicació, esforç
i trajectòria de torrentins en diferents àmbits, i que són con-

que ha rebut dues vegades, en 2012 i en 2014, o el Primer Pre-

-

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

La trajectòria del Centre de Formació de Persones Adultes es
remunta a 1985. Després d’anys de treball docent s’ha convertit en un referent educatiu al si de la ciutat de Torrent, un punt
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 vincle cultural amb la ciutat mitjançant les activitats de l’oferta
oberta.

Actualment l’entitat compta amb 42 equips que inclouen més
equip de la Tercera Divisió.
OCTAVIO ROMERO FERRARO. PREMI CIÈNCIA, TECNOEl doctor Octavio Romero Ferraro és un prestigiós biòleg dedicat a l’oncologia. Des de 2019 du a terme diversos projectes
com a investigador de l’Associació Espanyola Contra el Càntut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge els anys 2018 i 2019.
El seu equip és pioner en la investigació de mutacions genètiques als tumors que permeten crear noves teràpies especialitzades 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 entitats oncològiques arreu del món. Destaquen guardons com el
Premi al Millor Treball en Investigació Cooperativa en Càncer,

d’universitat, adscrit al Departament d’Estomatologia de la
sional va lligada al prestigi d’esta institució secular on va començar els seus estudis superiors. Després d’estudiar Medicina i d’especialitzar-se en Estomatologia, l’any 1991 aconseguix
el seu doctorat. Destaca per haver impulsat, al llarg de la seua
ció Lluís Alcanyís.
A més de professional d’odontologia, és un docent summament 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
cix com a Delegat del rector per a la Docència en Centres As-
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1 - DESEMBRE - 2021

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

caràcter inclusiu, de superació i igualtat, amb 50.000 euros caliderat 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 propràctica 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.

Trinidad Alfonso a través dels premis Emprén Esports, es materialitzarà en diverses accions, com va explicar la seua directora. L’esdeveniment més destacat seria la celebració el 14 de
juliol d’una de les proves puntuables per a la Copa d´Espanya

Handbol Bolaños (Ciudad Real), vicepresident de la Reial Federació Espanyola de Piragüisme, que podrà instaurar el Dia
de les Aigües Netes a nivell nacional, la Fundació Donosti Cup
-

4 - DESEMBRE - 2021

PREMIS XIV CERTAMEN LITERARI EL VEDAT

40

PREMIS I RECONEIXEMENTS
L’Associació de Veïns El Vedat va fer entrega dels premis
aconseguits en el XIV Certamen Literari, al qual s’havien presentat 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-

Carla Núñez Rudilla.

Aldino, PC Mas i Caixa Rural Torrent.

Pastor “Vestigios de un atardecer”. Premi Fabulando, Francis-

Carrión Burgos “L’abella meravella”.

També va obtindre una menció especial el Col·legi Madre Petra 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 decidir atorgar el màxim guardó, dotat amb 6.000 €, a l’obra “A

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-

168 participants.
El jurat estava format pels pintors Esteve Adam i Antonio
ver, recentment destacada en la reorganització del Museu Rei-

Ràpida d’Alboraig, que es dedicava al tema “Les fonts d’Albo-

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 degoteig de pigment generant una riquesa d’elements plàstics i

un dels tres premis de la categoria internacional del LXXVII
cretament el patrocinat per la Fundació Bancaixa, amb l’obra
clamar guanyador del Premi Fundació Mutua Levante, i va
exposar el seu treball, al costat dels presentats pels altres sis
-
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14 - DESEMBRE - 2021

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

el lliurament de la setena edició de la Menció Colibrí, impulPopular, amb la qual es reconeix el treball d’una entitat en defensa 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

17 - DESEMBRE - 2021

el Centre Penitenciari de Picassent i autor del llibre Esperanza
entre rejas
tat guardonada.
Així, el Casal de la Pau-Domus Pacis se suma a les mencions

Centre Delàs d’Estudis per la Pau (2018), Proactiva Open Arms

VA MORIR EN L’ÚLTIMA SETMANA DE DESEMBRE

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

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.
-
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de Madrid. va exercir el periodisme durant més de 20 anys i
després va desenvolupar intensament la seua carrera d’escriptor, 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

PREMIS I RECONEIXEMENTS
periodístic de la Federació Espanyola de Municipis i Provínci-

Entre les seues activitats culturals i socials cal destacar que era
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

anys, com a conseqüència del càncer de pàncrees, que patia
des feia dos anys.

18 - DESEMBRE - 2021

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

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.
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

Este reconeixement a nivell estatal completa els obtinguts an-

teriorment de la mà de l’Ajuntament, insígnia d’or de la Ciuat
portiu (2016).
Al llarg de la seua història són nombrosos els èxits no solament
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 Viper al cicle olímpic 2020-2024, i que va ser diverses vegades
cipant en campionats d’Europa.

20 - DESEMBRE - 2021

PROJECTES INTERASSOCIATIUS SELECCIONATS PER LA FUNDACIÓ HORTA
SUD ANY 2022
tes impulsats per associacions de les comarques de l’Horta, en
col·laboració entre elles i vinculats al compliment de l’#Agenper donar resposta a les necessitats des de la pròpia societat
civil, enfortint el treball en xarxa, incrementant la participació

col·lectiu. Del Camp a la Taula i Associació d’Artistes Asimètrics.
. “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 funcional a través dels suports visuals”. Asociación Neurodes,

projectes entre més de seixanta entitats sense ànim de lucre de

. “Creant llaços, compartint il·lusions”. Empoderament de les
persones afectades en la seua salut mental i familiars. AFEM

. “Pobles circulars”. Impulsa iniciatives locals de compostatge

. “Fem educació, fem barri, mitjançant l’esport”. Club Esportiu
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La Fila, AMPA CEIP La Fila i ACYPAL.
seguir l’interés per part de la població jove en el patrimoni hisFundación Movimiento Ciudadano.
-

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 vulnerables. Club Ajedrez Quart i Federació Associativa Quart per
l’Esport.

. “Ruta literària Vicent Andrés Estellés. Oferir als centres educatius activitats fora de l’aula que ajuden a recuperar la nostra
llengua. Coordinadora pel Valencià Horta Nord, Fundació Escola Valenciana i Associació Cultural El Bassot.

30 - DESEMBRE - 2021

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

l’Ajuntament de Torrent, i Caixa Popular, que va estar integrat
Vicent Olmos i Xavier Forment, va concedir el primer premi
agermanada”.
desenvolupament de l’activitat fabril”, de Carmen Casaní Rel

EDICIÓ DE FAUSTÍ BARBERÀ. ELS ORÍGENS DEL VALENCIANISME POLÍTIC
L’Institut d’Estudis Comarcals va editar el llibre Faustí Barberà. Els orígens del valencianisme polític
Ferrandis Valero, una renovació important en la història del
valencianisme, sobre la base del treball guanyador del XXIV
En ell es desgrana el pensament polític, en tota la seua complexitat i riquesa, d’un dels artífexs en l’aparició del primigeni
altres qüestions, els orígens, primers objectius i propostes polítiques del valencianisme polític, i les connexions amb el món
del catalanisme conservador.
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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-

jador del 2021, que s’obté quan has marcat més gols, havent
-

% 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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31 - DESEMBRE - 2021

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

línia d’investigació independent en l’Institut de Tecnologia
tesis doctorals en aquest institut.
senyar racionalment materials basats en metalls que puguen
actuar com a catalitzadors per a valoritzar matèries primes accessibles, 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 productes 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, fonamentals 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 subsen què se centra la investigació del torrentí, és el disseny de
materials que actuen com a catalitzadors en estes reaccions,

l’actualitat dos projectes d’investigació focalitzats principalment en el disseny racional i a mida, de catalitzadors constituïts per nanoagregats atòmics metàl·lics estabilitzats sobre
matrius sòlides de distinta naturalesa, així com en la seua aplicació en processos orgànics de valorització de derivats d’àcid
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’EducaEstos dos projectes, junt amb l’ajuda del programa Ramón y
l’únic investigador principal, li permeten desenvolupar la seua

46

puguen reutilitzar, eliminant així el problema del preu i la toxicitat.

lent cum laude i va ser reconeguda amb el premi extraordinari
d’Espanya a la millor tesi en Ciències Experimentals i Tecnològiques 2014.
-

Beller.

PÒDIUM ESPORTS
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20 - GENER - 2021

VÍCTOR CHUST DEBUTA AMB EL PRIMER EQUIP DEL REIAL MADRID
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 madridrid en agost de 2020, quan l’equip va aconseguir proclamar-se
La seua trajectòria en el futbol, que havia començat en el
València CF (2008-2012), s’ha desenvolupat a les categories

8 - OCTUBRE - 2021

EN LA SELECCIÓ ESPANYOLA DE FUTBOL
SUB-21
El jugador de futbol torrentí Víctor Chust va debutar en el primer equip del Reial Madrid, dimecres 20 de gener, en el camp
què l’equip de Zidane va quedar fora de la competició en per-

21 de futbol per al Campionat d’Europa davant d’Eslovàquia i
Irlanda del Nord els dies 8 i 12 d’octubre, respectivament, que
-

28 - FEBRER - 2021

RAÚL MAREK ACONSEGUIX DOS ORS I UNA PLATA INDIVIDUALS EN EL
CAMPIONAT D’ESPANYA DE SALVAMENT I SOCORRISME
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 maniquí i medalla de plata en 100 metres combinada (totes tres en
la categoria Absoluta Individual) i tres medalles d’or en les proves de Relleus de 4 x 50 m amb obstacles, 4 x 25 m en remolc
maniquí i 4 x 50 m combinada.

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

9 - MAIG - 2021

TRES MEDALLES D’OR I QUATRE DE PLATA
EN EL IX OBERT INTERNACIONAL-VIII CAMPIONAT D’ESPANYA DE PRIMAVERA DE SALVAMENT I SOCORRISME
El Palau d’Esports de Torrevella va ser l’escenari del IX Campionat Obert Internacional i VIII Campionat d’Espanya de Prila participació de 42 equips d’onze comunitats autònomes. El
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medalles d’or i quatre de plata en categoria Absoluta. Or en 50

25 combinada i 4 x 50 socorristes mixt Relleus.

18 - SETEMBRE - 2021

EN EL CAMPIONAT D’EUROPA DE
SALVAMENT I SOCORRISME

PÒDIUM ESPORTS
-

els dies 12 i el 18 de setembre, amb la participació del torrentí
rista, 7é en 100 m combinada i 9é en 50 m remolc maniquí (en

(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’Espanya de Camp a Través de la Federació Espanyola d’Esports
per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual, en què la torrentina Empar Vizcaíno es va alçar amb el tercer lloc de la classi-

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’Espanya Liberty Promeses Paralímpiques i va treure la 4a posició
-

13 - JUNY - 2021
2 - MAIG - 2021

CAMPIONA DE L’AUTONÒMIC FEDI-CV 2021
Empar va treure el primer lloc de l’Autonòmic d’Atletisme organitzat per la Federació d’Esports de Discapacitat Intel·lectu-

MEDALLA D’OR EN EL CAMPIONAT DE
SELECCIONS AUTONÒMIQUES FEDDI

FEDDI, en què Empar Vizcaíno, que integrava la selecció valenciana, 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
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
sonal i rècord del CAT en la categoria. En segon i tercer lloc
Celtíberas) i Irene Clemente Martín (Cornellà At.)
Diumenge competia en la prova de salt de llargada, amb exe-

El 20 de juny, a les instal·lacions del Parc Central de Torrent,
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

seua pròpia marca i la col·locava en 2a posició, empatant amb
la satisfacció d’haver fet nou rècord en la modalitat i categoria
del CAT des de febrer de 2010.

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

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
la medalla d’or en els 60 metres tanques, amb una marca de

Manresa), medalles de plata i bronze respectivament.
mic de Clubs d’Aire Lliure, amb la participació de dos equips de

marca de 14.91 en 100 mt, per davall d’Enrique Llopis Domé-

26 - JUNY - 2021

CAMPIÓ ANTONÒMIC SUB-20 EN 110 MT I
MEDALLA DE BRONZE EN 100 MLL
la primera plaça en 100 metres tanques, aconseguint rebaixar

A Antequera, on es disputava el Campionat d’Espanya d’Atuna 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

nya i Trofeu Nacional.
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la parella formada per la torrentina Vanesa Maroto i Maximi-

durant 12 anys de trajectòria, en què van treure set vegades el
títol de campions d’Espanya i havien participat en competicions 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-

20 - MARÇ - 2021

ROCÍO JARA ES PROCLAMA CAMPIONA D’ESPANYA CADET EN SALT
D’ALÇADA
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
Méndez, també del CAT, que va ser subcampiona.

18 - JULIOL - 2021

CAMPIONA D’ESPANYA SUB-16 DE SALT
D’ALÇADA D’AIRE LLIURE
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’inmo) amb la mateixa marca que Rocío, i la medalla de plata, Ona
Bonet Bernadich (Avinent Manresa), amb 1,61 m.

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. Títol 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
col·locava primer en el rànquing nacional Cadet.
plata de la temporada anterior en l’especialitat de triple salt i

onal en triple salt, amb 14,16 m, el 29 de maig, en el Provincial

-

3 - JULIOL - 2021

6,16 m, que li va donar el 4t lloc de la general.
-

DOBLE CAMPIÓ ANTONÒMIC CADET EN
TRIPLE I EN SALT DE LLARGADA
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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

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, cela competició.

2 - ABRIL - 2021

VERÓNICA MATEU, TERCERA EN EL XV RAID HÍPIC D’OLABERRIA
Hípic, que organitzava l’equip Olaberria Endurance i amb patrocini, entre d’altres entitats, de la Federación Hípica Vasca.
Participaren 60 cavalls de diferents llocs d’Espanya i es disLa torrentina Verónica Mateu, que formava part de l’equip
local Olaberria Endurance i muntava un cavall jove de nom
una participació molt meritòria donada la duresa de la prova
en un circuit totalment de muntanya.
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 necessita 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
Olímpica de Castelló, al XXVI Campionat d’Espanya d’Hivern

Però el mèrit que suposen estos resultats s’engrandix en este
dies a principis de febrer, després de ser-li diagnosticada una
pneumònia, contagi que havien patit a sa casa tant el sogre
taments.
I solament després de 40 dies, en què va preparar-se a consciència, medint en cada moment la proporció de riscos i esforços,
tenia la satisfacció de pujar al pòdium i coronar així una competició, que s’havia celebrat per última vegada en desembre de
2019 a Pontevedra.
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13 - JUNY - 2021

11 - JULIOL - 2021

QUATRE ORS EN L’AUTONÒMIC MÀSTER DE
NATACIÓ
les proves del X Campionat Autonòmic de Natació d’Estiu
en les proves de 100 m lliures, 50 m lliures, 50 m esquena i
4x50 m lliures.

MEDALLA DE BRONZE EN EL CAMPIONAT
D’ESPANYA MASTERS OPEN D’ESTIU
pionat d’Espanya Open d’Estiu de Natació Màsters, i el torrentí

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

de València.
20 en la categoria Quarta B amb l’equip format per Miguel Nadreta en la foto, amb el directiu Dani Paricio, en el centre).
En la categoria Quarta C, el Trinquet de Torrent E va proclamar-se campió davant del Petrer C per 60-40, amb els jugadors

En el XXIII Campionat Autonòmic d’Escala i Corda-Trofeu
magrell i Torrent, amb 8 equips cadascun.
(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
imposar-se en el Campionat Autonòmic de Pesca en Aigua
Dolça Encebador i va treure el títol de campió.

El campionat es disputava en la Z.P.C. de Fortaleny amb 57
participants en la competició.

també a Fortaleny.
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25 - ABRIL - 2021

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

13 - JUNY - 2021

CAMPIÓ EN EL NACIONAL DE SELECCIONS
AUTONÒMIQUES
-

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

25 - ABRIL - 2021

LUCAS SANCHO, 3R D’ESPANYA I CAMPIÓ AUTONÒMIC DE NATACIÓ FEDDI
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 metres 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
Després, el cap de setmana del 10 i 11 de juliol participaria en
daví, on aconseguiria un important seté lloc en 200 m braça.

Pilar Tejeda.

1 - MAIG - 2021

BRILLANT CAMPIONAT EL CONQUISTAT PEL TORRENT CF CADET C
El Cadet C del Torrent CF, que va competir en Primera Regi-

L’equip cadet de tercera línia del club torrentí va estar dirigit
el capità del primer equip del Torrent CF, un jugador que ha

després d’una brillantíssima carrera balompèdica, encara que
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com a entrenador, completaren el cos tècnic del Cadet C esta
nón.

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 Pesca, va tindre de subcampiona a la nostra veïna.

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
militar quatre temporades en la Lliga de Primera Iberdrola enEl 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.

mesos la davantera de Torrent ha esdevingut en una jugadora
registres que li valgueren una renovació pràcticament autotemporades.
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La davantera torrentina, que amb este títol ha aconseguit el
seu primer trofeu com a professional, es mostrà entusiasmada amb este èxit, i així ho va expressar en un missatge que

Cregueu-me que darrere de tot açò hi ha molt de treball, molta
ria amb el club i en lo individual, de poder aconseguir el meu

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
tacada el Club Voleibol Torrent, en imposar-se en l’últim partit

L’equip CV Torrent Morat havia fet una temporada molt regular en el grup Nord (11 equips), en què va aconseguir el primer

rador físic).
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. Actualment 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

Cadet Femení.

26 - MAIG - 2021

PACO ALCÁCER GUANYA AMB EL VILA-REAL L’EUROPA LEAGUE DAVANT EL
MANCHESTER UNITED
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de maig. A la competició europea de la temporada el jugador
de Torrent va anotar 6 gols en 10 partits amb la camiseta grogueta.
bol a les pedreres del CD Montesión i del Torrent CF. Prompte
citat golejadora, i va passar a les categories inferiors del València CF, on ja de ben jove va donar el salt al primer equip.
Amb el València va arribar a disputar 124 enfrontaments i va
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 golejadors, 47 partits i 26 gols.
al gener de 2020, va ser un temps enrere internacional amb la
l’equip groguet s’imposara en una memorable tanda de penals

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
blet més de Carla Martínez -decisiva la seua gran aportació
golejadora al llarg del campionat- va possibilitar la victòria i
muñas, coordinador dels quatre equips femenins que conformen 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
de diferència respecte dels seus rivals perseguidors, el Mislata
CF i el CF Fair-Play Villena.
López, Carla Martínez, María Munuera, Nerea Munuera, Na-

29 - MAIG - 2021

EL TORRENT CF INFANTIL A RETORNA A LA LLIGA AUTONÒMICA
màxima categoria d’Infantils després d’una temporada 202021 inoblidable. L’Infantil A del Torrent CF és de Lliga Autonòmica, la mateixa categoria en què milita el Cadet A de l’entitat
torrentinista.

amb èxit la fase d’ascens, en la qual varen batre tots els regis-

-
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fantil. L’Autonòmica Infantil espera també per a la campanya
2021-2022, la del Centenari del Torrent Club de Futbol.
-

Valero, Rubén Vizarro.

29 - MAIG - 2021

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

Emulant a l’Infantil A, gran campanya la protagonitzada també per l’Infantil B del Torrent CF, que en el seu transcórrer per

tar una categoria més, de la Primera Regional a la Preferent.
-

es va fer creditor a pujar a la Lliga Preferent.
suposà amb tot mereixement per a l’equip d’Alfonso Perujo bo-

29 - MAIG - 2021

MARTINA LLOVERA, BRONZE EN L’AUTONÒMIC CADET DE JUDO
13 - JUNY- 2021
al Poliesportiu de Benicalap.
Martina Llovera Verdet, del CD Herca, va treure la medalla de

OR EN L’INTERPROVINCIAL CADET DE JUDO
vera va aconseguir la medalla d’or en la categoria Cadet de -44
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En esta mateixa competició, en el II Interprovincial, celebrat el

20 - NOVEMBRE - 2021

PLATA EN ELS XXXIX JOCS ESPORTIUS CV
AUTONÒMIC CADET

bre a Madrid, va fer el lloc 7é en la seua categoria de -48

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 Camde 200 m ll, amb 22”51.
Altres atletes del club també van treure resultats destacats

20 - JUNY - 2021

EN EL CAMPIONAT D’ESPANYA
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 clasal 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-

salt de llargada.
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 Autonòrepresentants del CAT Torrent, d’entre els quals va destacar
i en triple salt.
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20 - JUNY - 2021
en triple salt, en el qual va estar a un bon nivell encara que
sense aconseguir un lloc al pòdium.

EN EL CAMPIONAT D’ESPANYA SUB-23

30 - MAIG - 2021

ISMAEL DE GRACIA (CD HERCA) GUANYA LA MEDALLA DE PLATA DEL
CAMPIONAT D’ESPANYA DE SAMBO PLATJA
la medalla de plata, precedit per Antonio Zapata Marín (CAR

(Quart de Poblet).
La competició estava organitzada per la Federació Espanyola
de Lluites Olímpiques i Disciplines Associades, i programava
Les modalitats de platja són molt emergents i estan creixent
exponencialment en participació permetent participar a difereglament 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.

parador de l’Infantil F en la temporada 2020-21.

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,
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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
sentants del CAT Torrent, d’entre els qui va destacar Miquel
Izquierdo en aconseguir una medalla d’or en 100 m lliures.

bronze en 100 m lliures.

20 - JUNY - 2021

EN EL CAMPIONAT D’ESPANYA

5 - JUNY - 2021

MARÍA GONZÁLEZ I OMAR PASTOR GUANYEN L’AUTONÒMIC DE PESCA

Pesca al pantà de Bellús, en el qual dos esportistes del Club de

María, en companyia de M. Carmen Puchades i Nuria Mallada,

En la vetlada de lliurament de premis s’entregaren també els
guardons del Campionat Provincial, disputat un mes abans,
-

de setembre) al XV Campionat d’Espanya, disputat als Llacs
d’Almacelles (Lleida). En la competició la nostra representant
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
amb la participació de 180 nadadores de nou clubs, en les cate-

Valeria donava així un important salt en la seua trajectòria
ja que en l’Autonòmic d’Hivern havia aconseguit solament la
setena posició.
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 Natació Artística Promoció d’Estiu, en la categoria Alevines, que
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
-

amb la participació de 52 esportistes en la categoria Alevines,
primer lloc de les nascudes en 2011.

13 - JUNY - 2021

LA TORRENTINA CRISTINA FLOR COMPETIX EN EL NACIONAL ABSOLUT
D’HALTEROFILIA
onat d’Halterofília d’Espanya Absolut, que es disputaria a Mo-

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 compevalencianes 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
de bronze dels 5.000 metres marxa en una difícil competició,
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 participar en el campionat, en la prova de 800 m i va obtindre el
Aparicio havia concorregut en esta mateixa temporada al
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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.

-

major part de la temporada, guanyant-ho tot i sols en la recta
alguns punts en dos empats i una única derrota, mentre que
guanyaren 19 enfrontaments, amb la friolera de 108 gols a favor i tan sols 14 en contra. En total, 59 punts, amb prou dife-

Villaplana.
(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
va proclamar-se campió.
-

Abans d’este campionat, Martínez havia participat en l’Xl
guel del Pino y Castronuño, i va aconseguir l’ascens a alta competició.

6 - JULIOL - 2021

EL TORRENT CF JUVENIL A RETORNA A LA LLIGA NACIONAL
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 estatal en edat juvenil.

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’enfrontament d’anada en terres alacantines, el partit de tornada
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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

Èxit complet de temporada per al Torrent CF, que a banda de
mantindre el primer equip en Tercera RFEF, tindrà de nou al

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 davanter 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-

-

laños, Pablo Martínez, Carlos Moreno, Rayan Muñoz.

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

tonòmiques, empatades amb les 2es.
campiones provincials i 2es autonòmiques.

Les gimnastes torrentines, entrenades per Karla Alacreu, van
provincials.
-
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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 campiona d’Espanya en Corda de la categoria Infantil en el Campi-

també diploma nacional pel seu 5é lloc en Cèrcol. En estes proves participaven 42 gimnastes de les diferents autonomies.
A més de l’Individual es van disputar eixos dies altres competinomies i la 2a fase de la Copa d’Espanya de Conjunts.
La gimnasta torrentina va treure el 4t lloc en la competició

Burjassot).
Prèviament a la competició estatal hagué de superar les fases
nal d’esta última fase.
En 2020 Celia Rodríguez es va proclamar subcampiona d’Espanya en la categoria Alevines per equips de la Copa de la
Reina de gimnàstica rítmica, amb la companya Lucía Costa a
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 Carmen 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 torrentiTòquio 2020, es va situar com un referent mundial en el seu
pitanejat per Anabel Medina, va destacar amb la victòria de
mundial.
L’esportista torrentina, té una àmplia trajectòria esportiva i
professional, ja que esta és la cinquena ocasió en què va par2008 quan hi obtingué la medalla de plata en el torneig de dobles femení al costat de Virginia Ruano.
Després de vint anys dedicats a l’esport, Anabel Medina acumés en la modalitat de dobles, xifres que l’han portada a col·locar-se en el número tres del rànquing mundial en la modalitat
i començà la seua trajectòria com a entrenadora. D’esta manera, 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
tembre, amb Tailàndia, Argentina i El Marroc com a rivals de
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 Espanyola d’Esports per a Cecs (FEDC), és jugador de la selecció
l’esport, concretament per l’atletisme i el futbol. Però per culpa 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·lusions 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 par2016, on va aconseguir la sisena i la quarta plaça, respectivaOlímpics de Río i no trobava un guia estable que li donés la
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 vegada amb l’ajuda de l’esport. Pablo va deixar les pistes d’atlecomençar a buscar la pilota amb l’oïda, atenent al so dels cascavells 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 internacionalitat amb la selecció espanyola de futbol-5, que li ha donat la
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
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 verticalitat, velocitat i bon tracte amb el baló sempre en la part dreta.
2015, dos anys després de la seua fundació, es va convertir en
el primer equip canari en ascendir a la Primera Divisió Femenina.
lència CF (Primera Iberdrola). 2018-19, València CF (Primera
Iberdrola) i València CF B – 2a Divisió. 2017-2018, València
Temporades anteriors, Ciutat de Torrent.
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12 - SETEMBRE - 2021

EL FC BARCELONA, CAMPIÓ DEL III TORNEIG DE BÀSQUET MEMORIAL
PASQUAL CHULIÁ
ganitzat pel Nou Bàsquet Torrent en col·laboració amb l’Ajun-

Dissabte 11 de setembre de vesprada van començar les semi-

de Badalona).
potencial que tenia en el torneig en véncer l’equip italià, per un

-

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 Esamb la participació del Club Herca d’entre els 200 esportistes
presents.

d’Espanya de 2018, 2019 i 2020.

i Daniel F. Ferrer també aconseguia la medalla de bronze en

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,
bre, participaren tres esportistes del Club Bassmania de Tor-

per al Mundial d’agost de 2022, que seria el sisé en el seu currí-

67

PÒDIUM ESPORTS
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
(2019-2021).
Nuria Mallada, amb la companya d’equip M. Carmen Puchades i altres quatre esportistes (Ornella Tosta, Isabel Rodríguez,
-

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
després d’acabar la seua trajectòria de jugador en este club enCompletava com a jugador una carrera esportiva important
-

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

de Vallbona.

qual es van disputar el 6 de novembre al Trinquet de la Pobla

véncer al Dent Luna Massalfassar, amb els jugadors Vicent,
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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
-

En esta competició anual de galotxa és on més quantitat de
participants hi ha. En esta edició es van reunir 120 equips de
alt arriben com, per exemple, en el 2020 quan es proclamaren

5 - DESEMBRE - 2021

JAUME BALLESTER, SUBCAMPIÓ DE MOTOCROSS 125 CC COMUNITAT
VALENCIANA
bre l’última carrera puntuable del Campionat de Motocross
en 125 cc de la Comunitat Valenciana, en què l’esportista de

El cap de setmana del 27 i 28 de novembre havia tret la tercera
posició del Campionat Enduro Infantil d’Espanya, a Morata de
-

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 especialitat. 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
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 cama Pamplona del 16 al 19 de desembre, amb el seu equip, el Club

Es dona la circumstància que el dia 17 havien aconseguit la
que permetria al club el triomf total el diumenge 19 en cond’elit, a més de mantenir el club a la primera categoria de la
gimàstica rítmica nacional.
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Cal destacar a més els títols d’esta temporada del conjunt de
panya de Valladolid i segones (plata) en general per ComuniFeia tres anys que Carmen Arenas, en aquella ocasió amb la

Navarra (Pamplona) però en la categoria a la qual estava adscrita, Alevines. Carmen ja tenia en el seu palmarés ser campiona 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

Burjassot, s’havia proclamat subcampiona d’Espanya, al Arena

19 - DESEMBRE - 2021

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
va donar com a guanyadora a la genet torrentina Alejandra

Prèviament a esta competició, Alejandra havia participat amb

-

L’esportista torrentina continua una trajectòria molt regular
en este esport, que va tindre un moment important en la temporada anterior, quan va aconseguir el primer lloc del Campirespectivament.
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