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Des dels inicis de 2022 va continuar la progressi-
va tornada a la normalitat quant als efectes de 

la pandèmia, i les institucions, associacions i empre-
ses van reprendre el ritme habitual de l’activitat, i 
no son poques les iniciatives que tornaren a la vida 
cultural, econòmica i social després de dos anys d’ab-
sència. 

Però esta sensació tranquil·litzadora va tindre 
prompte el seu moment de sobresalt en estallar la 
crisi per la invasió russa d’Ucraïna, que va sacsejar 
una altra vegada la vida de la ciutadania i entrava 
així de nou en una etapa d’incertesa. 

No obstant això cada dia es produïen a la ciutat notí-
cies que ens parlaven del món polític, municipal, so-
cial i d’altres, de les quals arrepleguem en esta publi-
cació les relacionades amb premis i reconeixements 
de persones i entitats i les del món de l’esport, amb 
l’objectiu d’aportar un millor coneixement de qui 
som i què fem a Torrent, una necessitat important 
si volem teixir una comunitat local en què cada dia 
hi haja més sentiment de pertinença -per part de la 
ciutadania- al grup humà del nostre poble. 

En cada edició coneixem noves persones, entitats i 
esdeveniments que no son protagonistes habitual-
ment als mitjans de comunicació locals i formen part 
de l’entramat social, cultural i/o professional. La di-
mensió de la nostra ciutat fa que ja no siga el poble 
on tots -o eixa era la sensació viscuda- ens coneixí-
em, i tampoc és la gran ciutat en què hi haja mit-
jans de comunicació molt potents, que abasten molts 

camps de la vida local. Per això volem en este Anu-
ari ocupar-nos de cada vegada més segments de la 
població, convençuts que d’eixe augment del conei-
xement es derivarà una major implicació i més fort 
serà el sentiment d’estima pel poble. Sí, perquè no es 
pot estimar el que no es coneix. 

Publiquem ara la huitena edició, la cinquena de les 
fetes també en paper -les tres primeres foren en for-
mat solament digital-, que ens animen a seguir amb 
la iniciativa malgrat els obstacles que sempre apa-
reixen 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. 

També convidem als lectors d’esta publicació a que 
ens envien els seus comentaris sobre continguts i al-
tres aspectes, siga per millorar qualsevol informació, 
donar-ne una de nova o escriure la seua crítica. 

I expressem una vegada més el nostre agraïment a 
totes les entitats i empreses que col·laboren amb la 
seua publicitat i fan possible el finançament del pro-
jecte. Sense eixe suport econòmic no seria possible 
mantindre la publicació ni introduir-hi millores pro-
gressivament. 

Vicent Alabajos.
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JOSÉ ANTONIO SOBRINO, PREMI INVESTIGACIÓ DE LA SOCIETAT 
GEOGRÀFICA ESPANYOLA

El catedràtic de Física de la Terra de la Universitat de Valèn-
cia José Antonio Sobrino va rebre el premi Investigació de la 

Societat Geogràfica Espanyola pel seu treball en la protecció 
del medi ambient a través de la teledetecció, en l’acte de lliu-
rament celebrat al Teatro Goya de Madrid el 4 de novembre 
de 2021.
José Antonio Sobrino és investigador a l’Image Processing La-
boratory (IPL) de la Universitat de València. És president de 
l’Associació Espanyola Teledetecció, membre de l’Advisory 
Group de la missió LSTM de l’Agència Espacial Europea (ESA), 
membre del comité científic de la missió Franco-Índia TRISH-
NA, editor en cap de la revista internacional Frontiers in Re-
mote Sensing, coordinador de la Xarxa Nacional d’Observació 
de la Terra (RNOT) i president fundador del Congrés Interna-
cional Recent Advances in Quantitative Remote Sensing, en-
tre d’altres càrrecs.
Com a físic de la Terra especialitzat en Teledetecció, les seues 
línies de recerca se centren en l’estudi dels canvis que patix 
el nostre planeta, analitzats amb el suport de satèl·lits de tele-
detecció i el tractament digital de les imatges subministrades. 
Compta amb més de 300 publicacions en revistes científiques 
d’alt impacte; és investigador principal en més de 60 projectes 
finançats per Espanya, la Unió Europea (UE) i l’Agència Espa-
cial Europea (ESA), i ha dirigit 20 tesis doctorals.
A finals d’octubre d’eixe mateix 2021, Sobrino va estar nome-
nat per a l’Alt Consell Consultiu en R+D+i de la Comunitat Va-
lenciana, en qualitat de Premi Rei Jaume I de l’any 2019.
Pel setembre de 2022 va organitzar el 6th Internacional Sym-
posium Recent Advances in Quantitative remalnom Sensing, 
a l’Auditori de la nostra ciutat, que tornava a acollir este esde-
veniment, celebrat en 2017 per última vegada.

5 - GENER - 2022

CARLOS CIVERA, PREMIAT EN LA INTERNATIONAL CLARA SCHUMANN 
COMPETITION
El professor del Conservatori de Torrent Carlos Civera va ser 
distingit amb un 4t Premi de la International Clara Schumann 
Competition (ICSC), que es va celebrar en línia amb la partici-
pació de músics de tot el món i amb un jurat de prestigi: Hande 
Küden (Filharmònica de Berlín), Olga Kern (Manhattan School 
of Music), Marian Hahn (Conservatori Peabody de la Univer-
sitat Johns Hopkins), Adela Frasineanu (Wiener Philharmo-
niker), Gloria Lum (Filharmònica de Los Ángeles), Christina 
Wright-Ivanova (New England Conservatory / Keene State 
College), Federica Falasconi (Accademia del Teatro alla Scala 
di Milano), Nancy Yuen (Acadèmia d’Arts Escèniques de Hong 
Kong), Zhang Manchin (Conservatori Yong Siew Toh / Or-
questra Simfònica de Singapur),Yulia Chaplina (Tchaikovsky 
London Music School), Angela Ahiskal (Soprano Internacio-
nal) i Anthony Tam (President WPTA Hong Kong).
Civera, que fa uns mesos havia publicat el CD R. Schumann. 
Fantasie Op. 17, va tindre unes paraules de record afectuós per 
a la seua primera professora de piano, Pilar Lluch Roda, i per al 
seu mestre, Rafael Salinas Tello.
Per al concurs ICSC va fer una gravació en directe amb l’OS-
MA, dirigida per Francisco José Valero, tocant el concert per a 
piano i orquestra Op. 54 en la menor de R. Schumann, realit-
zada el 5 de juny. 

https://www.facebook.com/carlos.civera.376 https://mestreacasa.gva.es/c/document_library/get_file?&-
folderId=500025541997&name=DLFE-2272937.pdf
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BETA FORMACIÓN REP EL RECONEIXEMENT DONAiDONA 2022

Els reconeixements DonaiDona premien empreses socialment 
responsables que integren a les seues plantilles dones en si-
tuació de vulnerabilitat, una iniciativa de l’Associació d’Em-
presàries i Professionals de València (EVAP/BPW València), 
que va ser fundada l’any 2002 i està formada per més de 350 
empresàries i professionals de tots els sectors del món econò-
mic valencià.
L’Acadèmia Beta fou fundada fa 30 anys i oferix instrucció en 
diferents àmbits com ara els idiomes, la formació professional 
o la preparació d’oposicions. La plantilla, formada majoritària-

ment per dones, està integrada per 14 persones entre docents, 
administratius i gestors davall la direcció de M. Jesús Pons. 
També van ser distingits Grans i Xiquets, centre gestor d’ajuda 
familiar, i Jalancina Nature, una empresa d’artesans de l’ali-
mentació.
L’Associació EVAP té com a objectiu central fer visible la dona 
dins del món empresarial, participar en els àmbits de decisió, 
defensar els seus drets i mostrar a la societat les desigualtats 
existents.
El lliurament del premi es faria el 6 de maig.

20 - GENER - 2022

M. MAGDALENA AÑÓN, JESÚS GIRÓN I MAURICI BELMONTE, GUANYADORS 
DELS PREMIS LITERARIS CIUTAT DE TORRENT

Un any més l’Ajuntament de Torrent, en el seu afany per pro-
mocionar i reconéixer el talent literari, va donar a conéixer 
les persones guardonades en els Premis Literaris Ciutat de 
Torrent, impulsats anualment per l’Oficina de Promoció i Ús 
del Valencià per a promoure l’escriptura en la nostra llengua i 
ajudar el desenvolupament dels autors i autores participants. 
M. Magdalena Añón Espert va ser guardonada amb 12.000 
euros per la seua obra Otranto en el XIX Premi de Narrativa 
Juvenil. Jesús Girón Araque va guanyar el XII Premi de Po-
esia, dotat amb 3.000 euros, pel seu poemari Prèclum. I Mauri-

ci Belmonte Monar va ser el finalista del XIX Premi de Narra-
tiva Juvenil, dotat amb 1.800 euros, per Seràs la Moma.
A més de la dotació econòmica, les obres premiades serien 
editades per l’editorial Tabarca Llibres, que també assumix el 
cost del premi finalista de narrativa i el premi de poesia. Així 
mateix, l’Ajuntament de Torrent es fa càrrec del pagament de 
part del primer premi amb un import total de 10.000 euros, 
que completa la Caixa Rural Torrent amb 2.000 euros com a 
entitat col·laboradora.
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L’EMPRESA PÚBLICA DE TORRENT NOUS ESPAIS, GUARDONADA PEL 
SEU PROJECTE DE MEDIACIÓ

El Col·legi d’Advocats de València va celebrar el Dia Europeu 
de la Mediació, que és el 21 de gener, amb una vetlada cele-
brada a la seu del Col·legi la vespra, en la qual es van donar 
dades d’este àmbit d’actuació i es concediren els guardons a les 
entitats que han destacat en ell.
L’ICAV va reconéixer a Nous Espais, empresa pública de Tor-
rent, la confiança dipositada en el mètode de resolució de con-
flictes, apostant any rere any pels mediadors i mediadores. 
A l’acte, hi va assistir el regidor d’Urbanisme i Habitatge de 
Torrent Francisco José Arnau, responsable de l’empresa, que 
va recordar la utilització d’esta fórmula de gestió de conflictes 
àgil, que busca el consens a través del diàleg amb una figura 
neutra i imparcial.
Altres institucions reconegudes són: el Jutjat de 1a Instància 
núm. 15 de València, l’Oficina de l’OMIC del Ajuntament de 
Quart de Poblet, el Departament de Servicis Socials de l’Ajun-
tament de Sagunt; i el Departament de Servicis Socials de Llí-
ria.
En la jornada es va destacar la quantitat d’expedients de medi-
ació de l’any -al voltant del millar-, sobre assumptes de família, 
civil i mercantil, hipoteques i d’altres, amb un 65 % d’acord, el 
que dona la idea de la importància del procediment. 

20 - GENER - 2022

LA NOSTRA ESCOLA COMARCAL REP EL DISTINTIU EDIA DE RECURSOS 
D’INNOVACIÓ I TECNOLOGIA
La Nostra Escola Comarcal va rebre el distintiu EDIA (Pro-
jectes Digitals, Innovadors i Oberts) en recursos d’Innovació i 
Tecnologia del CEDEC (Centre Nacional de Desenvolupament 
Curricular en Sistemes no Propietaris, organisme dependent 
del Ministeri d’Educació i Formació Professional a través de 
l’Institut Nacional de Tecnologies Educatives i Formació del 
Professorat (INTEF) i de la Conselleria d’Educació i Ocupació 
de la Junta d’Extremadura.
En els dos últims cursos acadèmics, les professores Esther 
Martínez Berti i Raül Serrador Almudéver han utilitzat els 
REA de la col·lecció “English in my daily life” en 1r d’ESO, de 
“What a digital world” en 2n d’ESO i els “English Speaking Ci-
ties” de 3r d’ESO.
Esta distinció té com a finalitat el disseny, la promoció i el 
desenvolupament de materials educatius digitals a través del 
programari lliure. El seu objectiu és posar a disposició de tota 
la comunitat educativa materials i recursos digitals de lliure 
accés i que permeten aprofundir en la implantació de les Tec-
nologies de la Informació i Comunicació a l’àmbit educatiu.
Els centres que han rebut el distintiu són, a més de La Comar-
cal, l’IES Las Lagunas (Las Lagunas de Mijas, Màlaga), Colegio 
Cardenal Herrera Oria (Màlaga), IES Ifach (Calp, Alacant), Col-
legi Sagrada Família Patronat de la Joventut Obrera (Valèn-
cia), IES Pérez Guzmán (Ronda, Màlaga) i Col·legi San José de 
Cluny (Novelda, Alacant).

https://cedec.intef.es/proyecto-edia/
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Estos premis de Bodas.net es concedixen a les empreses que 
han obtingut el nombre més gran d’opinions i les millors 
qualificacions de cada categoria deixades per les parelles que 
van contractar els seus serveis. Això convertix els Wedding 

Awards en un referent del sector i en un segell de garantia 
per a les parelles que estan organitzant el casament. Una dada 
especialment rellevant tenint en compte que, segons recull el 
Libro Imprescindible de las Bodas –editat per Bodas.net en col-
laboració amb Google i ESADE–, 7 de cada 10 promesos utilitza 
internet per trobar proveïdors per al casament i un 62 % d’ells 
cerca opinions.
De les 17 categories que hi ha, les empreses i professionals de 
Torrent que han entrat en les distincions són:
Parc Central i Retamosa (fotografia), López Música, Music Lab 
Events i Trio Serenade (música), Adrimar Art Floral i La Pro-
metida (flors i decoració), Foto Show – Fotomatón (animació), 
Carmen Ortí Tocados y Pamelas, Josefina Huerta, Magnolia i 
Rosalía Bolado Grupo Jucami (núvia i complements).
Estos guardons s’han concedit en un moment molt delicat de 
l’economia, amb moltes empreses en situacions difícils per la 
pandèmia, i poden ajudar a alleugerir un poc el seu exercici 
econòmic.

30 - GENER - 2022

FRANCISCO ANDREU COMOS ESTRENA LA SUITE SIMFÒNICA A GENARO 
PALAU
L’Auditori Vicent Torrent va acollir el concert de la Unió Mu-
sical amb l’estrena de la suite simfònica “A Genaro Palau”, del 
compositor torrentí Francisco Andreu Comos, que havia estat 
composta amb motiu de la celebració el 2019 de l’Any Palau.
En l’acte, presentat per Elsa Bresó i al qual van acudir repre-
sentants de la societat torrentina i els presidents de la Unió 
Musical de Torrent i de la banda del Cercle Catòlic, l’alcalde Je-
sús Ros va fer lliurament de la partitura de l’obra a totes dues 
entitats musicals així com al net de Genaro Palau, José María 
Goerlich, en un moment amb una gran càrrega emotiva per als 
seus protagonistes, i servia d’inici significatiu del programa  de 
l’Any de la Música de Torrent.
Al concert es van interpretar també el pasdoble “Unió Musical 
de Torrent” i “Torrent, imatges d’un poble viu”, dues composi-
cions del mateix Francisco Andreu Comos.

11 - FEBRER - 2022

EL COL·LEGI SAN JOSÉ Y SANTA ANA GUANYA EL CONCURS “DE MAJOR 
VULL SER…”
A la 5a edició del concurs “De major vull ser com…”, que s’or-
ganitza amb motiu de la celebració del Dia Internacional de la 
Dona i la Xiqueta en la Ciència, el Col·legi San José y Santa Ana 
va guanyar el primer premi al Millor Guió produït pel profes-
sor de Primària Dani García Gil i protagonitzat per l’alumna de 
2n d’ESO Daniela García Millán. 

Al concurs, que està organitzat pel Centre d’Innovació Las Na-
ves i la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i 
Biomèdica de la Comunitat Valenciana (Fisabio) es pretén re-
conéixer el treball de joves estudiants per a la promoció de la 
igualtat en l’àmbit investigador, científic i innovador.
S’havien presentat 59 vídeos elaborats per més de 250 estudi-

26 - GENER - 2022

EMPRESES TORRENTINES GUANYADORES DELS WEDDING AWARDS 2022 
BODAS.NET
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ants de 39 instituts de tota la CV, i el del col·legi de les Trini-
tàries, etiquetat com a “Yo también soy ciencia”, va ser el gua-
nyador de Guió d’ESO i Cicle Bàsic FP.
Altres produccions premiades van ser: “El premi és per a…” 
(Millor Producció Audiovisual ESO-Cicle Bàsic FP, de l’IES Biar 
d’Alacant); “De major vull ser el que em propose” (Premi de la 
Categoria Batxillerat/Cicle Mitjà i Superior FP, de l’IES 9 d’Oc-
tubre de Carlet); “Referentes” (IES Biar d’Alacant modalitat 
Vídeo més Innovador ESO/Cicle Bàsic FP); i “Silenciadas” (IES 
La Mola de Novelda, Vídeo més Innovador en Batxiller i Cicle 
Mitjà/Superior FP).

https://www.youtube.com/watch?v=0Y13Mn8uUEI&t=43s

17 - FEBRER - 2022

HOMENATGE AL FUTBOLISTA JESÚS GALINDO

El 17 de febrer, al camp Sant Gregori, es va celebrar el partit 
d’homenatge al futbolista Jesús Galindo amb motiu de la seua 
retirada com a futbolista la campanya 2020-2021, als 37 anys 
i després de sis temporades en què va liderar el centre de la 

defensa del Torrent CF, amb el quatre a l’esquena i el braçalet 
de capità.
L’encontre, de dues parts de trenta minuts, va finalitzar des-
prés d’un moment entranyable. Els amics de Galindo van co-
metre un penal que va materialitzar Pablo Galindo, el fill de 
Jesús, de sis anys i jugador de l’escola torrentinista, que va sal-
tar al camp per llançar la pena màxima i posar el 2-0 definitiu 
amb gran alegria del seu progenitor. 
El partit es disputava entre el Torrent CF i Amics de Jesús, 
amb jugadors o exjugadors amb qui ha compartit vestuari: 
Pedro López, Javi Selvas, Raúl Muñoz, Alex Vivancos, Gabi 
Fernández, Manuel Esteban, Javi Rubio, Raúl García, Aceitón, 
Lucas Luz, Juanito, Jesús Suárez, Paco Chino i Robert Serrano. 
Abans del partit va rebre la samarreta emmarcada amb el dor-
sal 4 a l’esquena i el braçalet de capità de mans del president 
del Torrent, Víctor Ventosa, així com un escut commemora-
tiu del club, que li van lliurar Albert Andreu, vicepresident de 
l’entitat, i el seu secretari, Fernando Lino.
Jesús Galindo (Torrent, 1983), té una llarga trajectòria en el 
futbol regional des del 2002, en què jugava en el Cracks Ju-
venil A, i abans de vindre al Torrent va passar pels equips Va-
lència B, CF Villarrobledo, Burjassot CF, Sangonera, UD Oliva, 
Murcia Imperial, Ontinyent CF, Levante B, Alzira, Torre Le-
vante i CD Jávea.

18 - FEBRER - 2022

JULIO HUERTA REP LA DISTINCIÓ D’ANDALÚS DE L’ANY DE LA FECACV
El dia 18 de febrer es va celebrar al municipi d’Albal un sopar 
de gala on la Federació d’Entitats Culturals Andaluses a la Co-
munitat Valenciana (FECACV) va nomenar andalús de l’any a 
Julio Huerta, tècnic de gestió d’entitats socials i coordinador de 
la Fundació Horta Sud.
La FECACV va celebrar els dies 18, 19 i 20 de febrer els actes 
commemoratius del Dia d’Andalusia 2022, que este any es van 
dedicar a la província de Jaén. Una edició carregada d’emoció 
i de retrobaments, en què es va reprendre la celebració d’este 
acte important per al col·lectiu associatiu andalús, que es va 
haver de suspendre l’any anterior per la situació sanitària.
En la seua intervenció Julio Huerta va agrair este guardó, el 
segon que li atorga esta entitat, i va recordar els quinze anys 
de treball de col·laboració amb la Fundació Horta Sud, amb 
projectes tan importants com ara l’Escola de Formació, l’Ava-
luació de l’Impacte de les Associacions, el servei d’assessoria, 
les campanyes de comunicació, el Dia de la Dona i altres inici-
atives desenvolupades.
Julio va nàixer a Manises i és fill i net d’andalusos. La seua 
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implicació en els moviments socials comença sent jove quan 
participa activament en les associacions culturals i veïnals del 
seu barri. Als 16 anys crea amb altres joves l’Associació Juve-
nil En Marxa per a la realització d’activitats dirigides a la gent 
menuda del barri. Des d’eixes primeres activitats no ha parat 
de participar: animador d’associacions de tot tipus, cases de 
joventut, associacions veïnals, educatives, culturals; projectes 
d’educació en el temps lliure amb joves; sempre educant en la 

participació. És persona compromesa amb el treball de base, 
l’acció i la militància per millorar el seu entorn i la vida de les 
persones que l’envolten.
Va estudiar Animació Sociocultural i Educació Social i es va 
especialitzar en la gestió d’entitats no lucratives. Actualment, 
i després d’una intensa activitat professional que inclou el seu 
pas per l’Administració Pública, és director de la Fundació 
Horta Sud.

18 - FEBRER - 2022

PREMIS SANDALIO MIGUEL-MARÍA APARICIO PER A ESTUDIS D’URBANISME, 
PERSONES LGTBI I PATIS ESCOLARS

Els premis Sandalio Miguel-María Aparicio, que organitza la 
Fundació Valenciana Domus, s’atorgaren en la seua 22a edició 
el 18 de febrer. 
1r premi per a l’equip d’investigació dirigit pel doctor José San-
tatecla Fayos i format per Daniel Pardo Cano, José Damián Al-

garra i Francisco Javier Sanz Torró per “Tres propuestas para 
la manzana perdida de Ruzafa”.
2n premi ex-aequo per a l’equip d’investigació dirigit per Sa-
cramento Pinazo Hernandis i format per Celia Carrascosa Sán-
chez i José Miguel Cerezo Martínez per “Soledad y cuidados a 
personas LGTBIQ+” i per a María Cebrián López per “Los pa-
tios escolares en Valencia y sus procesos de transformación”.
Estos premis porten el nom d’un torrentí, Sandalio Miguel Mi-
quel, que era un dels sis fills que va tindre el Cuirer de Torrent. 
Acabà els estudis de Medicina als 19 anys i va desenvolupar 
una carrera plena d’èxits professionals i amb una gran impli-
cació en el món cultural i social de València. Es va casar en 
segones noces amb María Aparicio, amb qui va crear la Funda-
ció, amb seu al Col·legi Domus, el qual havia nascut uns mesos 
després d’acabar la Guerra Civil per iniciativa de la pròpia Ma-
ría Aparicio i d’una amiga i companya seua de centre escolar, 
María Vicent. 
Un altre torrentí, metge actual, Vicent Gasull (juntament amb 
la resta de l’equip d’investigació CRIDECO, de la Fundació S. 
Pablo-CEU, amb Lucrecia Moreno Royo, Rafael Sánchez Roy, 
Jordi Pérez Tur i Teresa Climent Catalá) va aconseguir el pri-
mer premi pel projecte titulat “Valencia, ciudad neuroprotegi-
da”, triat d’entre els 16 presentats a l’edició 2020.

18 - FEBRER - 2022

MENGNA ZHOU, HANAN ETTOUTOKI I ISMAEL RODRIGO, FINALISTES DE 
L’OLIMPÍADA DE BIOLOGIA
Tres alumnes de 2n de Batxillerat de l’IES La Marxadella van 
resultar guanyadores de la fase autonòmica de la XIX Olim-
píada de Biologia, celebrada en el Campus de Burjassot el 18 
de febrer. Mengna Zhou i Hanan Ettoukoki Benhaddou han 
quedat primera i tercera, respectivament, i passaren a la Fase 
Nacional. Ismael Rodrigo Puerto va quedar seté. 
Este grup d’alumnes va rebre en tot moment el suport de la 
professora M. José García, amb la seua part del mèrit en el 
desenvolupament de la competició.
L’objectiu fonamental d’esta convocatòria és estimular l’estu-
di de les ciències biològiques entre els joves, premiar l’esforç i 
l’excel·lència acadèmica, divulgar la Biologia i servir de punt 
de trobada entre l’ensenyament secundari i la Universitat.
Podien participar tots els alumnes de centres d’ensenyament 
matriculats durant el curs 2021-2022 a l’assignatura de Biolo-
gia de 2n de Batxillerat i en l’Olimpíada es comptava amb el su-
port del Col·legi Oficial de Biòlegs de la Comunitat Valenciana 
i Olimpíada Espanyola de Biologia (OEB).
La fase nacional se celebraria a la Universitat d’Oviedo, del 31 
de març al 3 d’abril, amb medalla de bronze per a l’alumna de 
l’IES Cabanyal Nerea Ortolá.
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1 - MARÇ - 2022

LES MARES DEL COL·LECTIU ADISTO, PREMI ATENEA 2022

A la sala d’actes de l’Ajuntament es va celebrar, l’1 de març, 
la inauguració de la XXXVI Setmana de les Dones a Torrent, 
dedicada al paper protagonista de la dona en el teixit associatiu 
de la nostra ciutat. 
En el transcurs de l’acte el col·lectiu de les mares d’ADISTO 
(Associació de Discapacitats de Torrent) va rebre el Premi Ate-
nea 2022, pel seu exemple de superació i inclusió i amb l’entre-

ga diària que fan de Torrent un poble millor. 
ADISTO ha aconseguit que hui, després de 22 anys de la seua 
fundació, hi haja una major visibilitat del col·lectiu i més ben-
estar, com va explicar Mariángeles Pérez, vocal de la Junta Di-
rectiva, en les seues paraules d’agraïment per la distinció que 
rebien.

4 - MARÇ - 2022

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

La sala d’actes de l’Ajuntament va acollir, el 4 de març, l’acte 
d’entrega de les recompenses als fallers i falleres de la ciutat 
amb més de 30 anys de dedicació a la festa. Són la Torre d’Or 
amb Fulles de Llorer i Brillants, que atorga la Junta Local Fa-
llera de Torrent, i/o el Bunyol d’Or amb Fulles de Llorer i Bri-
llants, de la Junta Central Fallera de València: 
FALLA AVINGUDA REINA SOFÍA-PLAÇA PEDRO ITUR-
RALDE: Cecilia Galán Carrascosa, Carlos Giménez Bertolín, 
Asunción Fernández Aracil.
FALLA CRONISTA VICENT BEGUER: Alfredo Andreu San-
chis.
FALLA LOPE DE RUEDA-VERGE DEL PUIG: Francisca Her-
raiz Callejas, Elvira Portero Ruiz.
FALLA SANT VALERIÀ: Ángel Tarazón Sanjuán, Pilar San-
juán Fontarosa, Purificación Guijarro Serrano, Miguel Ángel 
Ortí Giménez.
FALLA II TRAM AVINGUDA P. VALENCIÀ-CAIXA D’ES-

TALVIS: Carmen Delgado González, Cristina Gómez Moya, 
Diana Muñoz Martínez, José Manuel García Gómez.
FALLA SARAGOSSA - PARC CENTRAL: Verónica Cintero 
Ramos, Juan Domingo Lozano Fernández.
FALLA XENILLET-BANDERA VALENCIANA: M. Isabel 
Sánchez González.
FALLA NICOLAU ANDREU: Col·lectiu Major de la Falla Nico-
lau Andreu, M. Ángeles García Aznar, Vanesa Aranda Serra-
no, Francisco Castelló Román, Noelia Arce López.
FALLA BARRI SANT GREGORI: José Luis Arce Luz, Susana 
Hernández Bautista, Jorge Medina Ripoll.
FALLA PARE MÉNDEZ: Maribel García Visiedo, Mónica 
Merchante Castillo.
FALLA SANT ROC - GÓMEZ FERRER: M. Ángeles Sánchez 
Salas, M. Desamparados Castillo Vila, Luis Carlos Furió López, 
Francisco Zamorano Santos.
FALLA RAMÓN Y CAJAL: Fina Prats Montesinos, Amparo de 
la Encarnación Barberá.
FALLA CARRER TOLEDO: Carmina Navarro Aleiz.
FALLA SEDAVÍ: Cecilia García Fenoll, Mónica Ortí Orero.
FALLA POBLE NOU: Ramón Caballero Jericó.
FALLA AVINGUDA: Elena Balaguer Peris, María Femenía 
Palacios, Fernando Carratalá Benedito, Vicente Veguer Peris, 
Inmaculada Miquel Carretero.
FALLA ANTONI PARDO: Mario Sánchez Andreu, Josep Mi-
guel Vila Torres, María Amparo Correcher Fernández.
FALLA ÀNGEL DE L’ALCÀSSER: Inmaculada Caro Luz, M. 
Dolores Ortí Sánchez, Elena Puchalt Yuste, María Isabel Com-
pany Visier, Vicente Millán Doménech, María Esther Molla 
Pintado.
FALLA DE LA PLAÇA: M. Amparo Cano Gutiérrez.
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12 - MARÇ - 2022

EL CENTRE LA PURÍSIMA GUANYA EL PREMI A LA INNOVACIÓ I A LA
MILLOR ENTRENADORA DE LA FIRST LEGO

L’equip TAULego del col·legi La Purísima va guanyar el pre-
mi Global Innovation Award i el de Millor Entrenadora per a 
la seua professora, Encarna Tronchoni, en el certamen FIRST 
LEGO League Comunitat Valenciana 2022, un altre any més 
al Campus d’Alcoi de la Universitat Politècnica de València 
(UPV) on es va celebrar el torneig classificatori, en una jornada 
de marcat to lúdic i diversió.
L’alumnat de 3r d’ESO del col·legi La Purísima va guanyar el 
premi a la innovació amb la seua proposta basada en crear un 
sistema per a identificar les maletes en els aeroports i evitar 
que es perden. A més l’alumnat va concretar esta idea amb 
la creació d’una innovadora App TauPack perquè els usuaris 
puguen seguir la seua maleta en temps real i evitar robatoris. 
Desenvoluparen esta aplicació amb tots els passos a seguir, ho 
van exposar públicament i van fer un vídeo promocional, que 
li va valdre este premi innovador.

Per la seua banda, la professora responsable del grup, Encarna 
Tronchoni, va rebre el premi a la millor entrenadora, per la 
seua motivació i experiència després d’una dècada al capda-
vant d’este projecte. 
El Centre té una densa trajectòria de set anys de participació 
en este concurs amb tres segons premis i màxima distinció en 
Presentació Projecte Científic (2014-15), Joves Promeses (2017-
18), Empreniment (2019-20), Disseny de Robot (2020-21), i els 
dos d’enguany.
D’esquerra a dreta en la foto: Candela Rodríguez, Vicent Na-
varro, Javi Llosá, Antonio Callado, Clara Cremades, Vicente 
Tomás (professor de l’Escola Politècnica Superior d’Alcoi), En-
carna Tronchoni (professora), Sara Igual i Mar Díaz. També va 
formar part de l’equip Carla Arce Rodrigo, absent en el mo-
ment de la fotografia.

12 - MARÇ - 2022

TORRENT CF, VÍCTOR VALERO I PROTECCIÓ CIVIL, PREMIS BOTAFOCS 2022

La Falla Cronista Vicent Beguer va concedir els Premis Bota-
focs 2022, el 13 de març, a les següents persones i entitats: 
. Premi a Entitats i/o Associacions. Organitzacions en les quals 
es desenvolupa una activitat que promou la cultura i tradició 
valenciana. Pel seu compromís amb l’esport i la societat a la 
nostra ciutat durant ja 100 anys, al Torrent C.F.
. Premi Individual. Persona que professionalment ha contribu-
ït que la festa i cultura (entre altres) es mantinga viva i avance. 

Per la seua trajectòria en les falles infantils, sent considerat 
uns dels artistes responsables del canvi estètic en elles i d’unes 
falles infantils didàctiques i crítiques, a Víctor Valero Valero.
. Premi Extraordinari. Persones que han dedicat part impor-
tant de la seua vida al treball per la festa o per la societat. Per 
estar sempre en primera línia a la disposició de la ciutadania 
siga la situació que siga, a Protecció Civil de Torrent.
Víctor Valero Valero, l’únic dels premis de caràcter individual 
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(València, 1958) és un artista faller, il·lustrador i pintor. Va es-
tudiar Belles Arts a l’antiga Escola de Sant Carles i va obtindre 
el títol el 1983. 
Simultaniejant els seus estudis artístics, va començar la seua 
trajectòria d’artista amb el monument infantil de la Falla Dalt-
Sant Tomás i passaria a dedicar-se després a la il·lustració i el 

disseny gràfic durant deu anys. No serà fins a 1994 quan torne 
a signar una falla, la infantil de Misser Rabasa-Poeta Maragall, 
treballant en esta tasca fins a l’any 2018 en què sol·licita l’exce-
dència en el Gremi d’Artistes Fallers per a iniciar un període de 
reflexió i la recuperació d’altres activitats artístiques.

16 - MARÇ - 2022

LES FALLES ANTONI PARDO I LA PLAÇA, PRIMERS PREMIS DE LA SECCIÓ 
ESPECIAL

En les Falles de Torrent 2022, el primer premi de la secció es-
pecial va ser per a la Falla Antoni Pardo, amb el lema “Xaman-
te”, dels artistes Sacabutx-Art. En la secció especial infantil 
va guanyar la Falla de La Plaça, amb el monument “Cançoner 
valencià”, de l’artista José Gallego. Es dona la circumstància 
que estes mateixes falles foren les guanyadores pel setembre 
de 2021.
Els altres premis al monument de la secció especial de majors 
van ser per a: 2n premi, Falla de la Plaça, i 3r premi, Falla Ra-
món y Cajal. I d’infantils: 2n premi, Falla Antoni Pardo, i 3r 
premi, Falla Avinguda.
Els Premis Violeta atorgats per l’aposta per la igualtat entre 
homes i dones: 1r premi, Falla Escultor Vicent Pallardó; 2n 
premi, Falla Nicolau Andreu; i 3r premi, Falla Lope de Rueda.
En els Premis al Valencià en les llegendes dels monuments: 
1r, Falla Avinguda; 2n, Falla Ramón y Cajal; i 3r, Falla Sant 

Valerià. I el premi al Valencià en els llibrets: Falla Poble Nou.
Quant als llibrets, el premi Vicent Pallardó del Concurs de Por-
tades fou per a la Falla Barri Sant Gregori.
En el Concurs de Llibrets Fallers. 1r premi: Falla Ramón y Ca-
jal, 2n premi: Falla Avinguda, i 3r premi: Falla Sant Valerià. 
Premi al Millor Contingut Infantil: Falla Ramón y Cajal.
Millor Article d’Investigació Pascual Romero: Falla Ramón y 
Cajal “Un poble a la carrera. Torrent en 1935”, de Salvador Cís-
car Juan, i Millor Contingut Infantil: Falla Ramón y Cajal. I el 
primer premi del I Concurs de Microrelats va ser per a “En-
contre casual”, de Sergio Giménez López, de la Falla Ramón y 
Cajal.
Guanyadors del primer premi del Concurs de Teatre Faller. 
Obra Llarga: El casament (F. La Plaça); Obra Curta: Evaristo i 
Poquelin, que esteu al cel (F. Sants Patrons); i Obra Juvenil Eixe 
no era jo (F. Av. Reina Sofia).

16 - MARÇ - 2022

MARC ANDREU CUEVES INGRESSA EN LA JOVE ORQUESTRA 
CONCERTGEBOUW D’AMSTERDAN
L’alumne de violí del Conservatori de Torrent Marc Andreu 
Cueves va ingressar en la Jove Orquestra del Concertgebouw 
d’Amsterdam.
Des del 2019 està en marxa la RCO Young, una orquestra jove 
internacional impulsada per l’excel·lent Royal Concertgebouw 
Orchestra i que es compon d’una selecció de joves músics eu-
ropeus de gran talent d’entre 14 i 17 anys i té com a objectiu 
el desenvolupament del potencial a nivell artístic i personal.
El procés de selecció incloïa la interpretació d’una obra de lliu-
re elecció, en este cas el Concert núm. 5 de Mozart, ajustat a un 
minutatge determinat, i de passatges orquestrals d’un llistat 
previ, com ara de la 9a Simfonia Nuevo Mundo, de Dvorak, i 
la Simfonia núm. 1, de Mahler. I una entrevista motivacional 
en anglés.
Marc estudia 5é curs d’EE. PP. i 4t d’ESO. Va entrar al Conser-
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vatori amb 7 anys. En un primer moment no hi havia cap plaça 
en violí, que era el que volia fer seguint l’estela del seu germà 
major. I poc després va aconseguir ocupar un lloc en l’especia-
litat que casualment havia quedat lliure.

El jove violinista, que té a Vicent Balaguer de mestre des del 
principi, encara té un any més d’estudis i després decidirà cap 
a on orientar la seua carrera.

16 - MARÇ - 2022

HÉCTOR MORA I ALBERTO MIQUEL, SELECCIONATS PER A LA JOVE 
ORQUESTRA NACIONAL D’ESPANYA

Dos exalumnes del Conservatori Professional de Música de 
Torrent passaren a formar part de la Jove Orquestra Nacional 
d’Espanya, als primers llocs de les llistes en la convocatòria de 
2021, que romandria vigent en la borsa des de l’1 de juny de 
2022 fins el 31 de maig de 2024.
Es tracta d’Héctor Mora Cano (trombó tenor, número 2 en la 
Resolució del 16 de març) i Alberto Miquel Silla (trombó baix, 
número 1 en la Resolució de l’11 d’abril).
. Héctor Mora va començar els seus estudis a la Unió Musical 
de Torrent junt al professor Ángel Tomás Castelló i en el Con-
servatori de Torrent, amb Vicent Veses. Ha realitzat cursos de 
perfeccionament musical amb professors destacats. És alumne 
actiu de José Vicente Faubel, trombó solista de l’Orquestra de 
la CV del Palau de les Arts i de l’acadèmia Spanish Brass.
Ha format part de joves orquestres a nivell nacional com la 
Jove Orquestra Nacional de Catalunya (JONC Alevins), la Jove 
Orquestra de Bandes Sonores (JOBS) i la Jove Orquestra Sim-
fònica de Barcelona (JOSB), a més de col·laborar amb entitats 
com la Banda Primitiva de Llíria.

Pel novembre d’enguany va ser seleccionat com a Jove Talent 
Musical a Escena, en un concurs patrocinat per Bankia en la 
seua tercera edició, que donava el premi de participar en un 
concert al Palau de les Arts de València, en febrer. 
. Alberto Miquel va cursar els graus Elemental i Professional 
al Conservatori Professional de Música de Torrent amb el pro-
fessor Rafael Polanco Olmos. El 2013 passà a formar part de 
la Banda Simfònica del Cercle Catòlic de Torrent. Des de l’any 
2014 és alumne actiu de l’Aula de Trombó, impartida pels pro-
fessors Inda Bonet i Carlos Gil. El 2016 guanya el 2n Premi del 
II Concurs Nacional de Trombó en la modalitat de Trombó Baix 
A. Des d’aquell mateix any fins al 2021 és membre de l’Orques-
tra Filharmònica de la Universitat de València. Guanyador de 
la XIX edició dels Premis d´Interpretació Musical Vicent Gal-
bis. Membre de l’IOS Trombone-Quartet amb què ha guanyat 
el 2n Premi al III Concurs de Música de Cambra, organitzat 
per l’Acadèmia de la Música Valenciana. Actualment seguix la 
seua formació musical al Conservatori Superior de Música Jo-
aquín Rodrigo de València amb el professor Rafael Tortajada.

18 - MARÇ - 2022

EL CAMP MUNICIPAL SANT GREGORI COMPLIX 60 ANYS
El nostre camp de futbol Sant Gregori celebrava diumenge 18 
de març els 60 anys de la seua existència, que va començar 
amb el primer partit que hi es jugava -després de la seua trajec-
tòria al Camp del Xenillet-, en el qual el Torrent CF va véncer 
per 6-0 al CF Nules.
A partir d’ahí l’actual camp viuria les seues gestes més grans 
amb els ascensos a Tercera Divisió el 1965, el 1982, el 1987 i el 
2020, i el seu primer i únic ascens a Segona Divisió B el 1990.
El Torrent CF, que en 2022 ha complir 100 anys, n’ha viscut 
60 al Sant Gregori, salvant el període de temps en què va estar 
desaparegut com a tal -com Torrent CF- des del 1993 fins al 
2007.
D’esta efemèride donava compte Jesús Martínez Cercós, au-
tèntica i fonamental “enciclopèdia” del club torrentinista. 
D’ell són les dues obres que, fins el moment, s’han editat per a 
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ocupar-se del futbol de la ciutat: Historia del futbol represen-
tativo de Torrent 1922-1996 (maig 1996) i Historia del Torrent 
CF 1922-2020 (juny 2020).
Si hem de destacar jornades viscudes en este camp hem d’es-
mentar les cinc primeres campanyes a la Tercera Divisió, de 

la 1965-66 a la 1969-70; les tres campanyes de la segona etapa 
en 3a:1982-83 a 1984-85; la tercera etapa: 1986-87 i 1987-88; 
les dues temporadas en la 2a Divisió B: 1990-91 i 1991-92; i el 
retorn a la 3a Divisió la temporada 2020-21, 27 anys després 
d’haver perdut la categoria nacional.

2 - ABRIL - 2022

CELEBRACIÓ DEL 40 ANIVERSARI DE LA MANCOMUNITAT DE L’HORTA SUD

La Mancomunitat de l’Horta Sud complia els 40 anys i amb 
eixe motiu se celebrava el 2 d’abril un acte institucional a l’Au-
ditori Salvador Seguí, de Massanassa.
Es va homenatjar  les persones que han ostentat el càrrec de la 
presidència en tot este temps: Antoni Asunción i Antonio Cu-
billos, a títol pòstum; i Bertomeu Bas, Adrià Hernández, Josep 
Santamaria, Empar Navarro, Carmen Jávega, Soledad Ramón, 
Carlos Fernández, Eva Sanz, i l’actual, José Francisco Cabanes. 
També hi hagué un recordatori per als ajuntaments de la co-

marca i els alcaldes que participaren en el projecte comarcal 
però ja no estan entre nosaltres. 
A l’acte, que va concloure amb la interpretació de l’himne de 
la comarca per l’Agrupació Musical Els Majors de l’Horta Sud, 
va assistir Toni Lluch, director general d’Administració Local 
de la Generalitat Valenciana, que va posar de relleu la impor-
tància de la Mancomunitat per a les persones que viuen als 
nostres pobles.

3 - ABRIL - 2022

VICENT TORRENT I TERESA SEGARRA, ENTRE ELS GUARDONATS ALS 
PREMIS MAULET 2022 

Fidel a la cita de cada any amb la història, la Comissió 9 d’Octu-
bre de Torrent va atorgar els seus Premis Maulet 2022 l’Horta 
Sud que, en esta ocasió, van tindre com a principal protagonis-
ta el líder del grup Al Tall, Vicent Torrent, per tota una llarga 
trajectòria de contribució a la cultura i a la música, tant des del 
grup com des de la faceta de musicòleg. L’artista de Torrent 

dona nom, des del mandat del 2015, a l’Auditori de la ciutat.
Paral·lelament, la Comissió va decidir reconéixer el treball 
de més de 40 anys de Quaderns d’Investigació d’Alaquàs, per 
la seua defensa de la identitat a través de la recuperació de 
la història local. El col·lectiu publica cada any un llibre amb 
diferents treballs i, al llarg de més de quatre dècades, per les 
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pàgines han passat més de 300 autors i autores, a més d’haver 
recuperat més de 5.000 fotografies que estan ara en un arxiu 
accessible a la ciutadania.
El tercer guardó va ser per a la paternera Teresa Segarra, la 
veu del cant d’estil a la capital de l’Horta Nord que també ha 
realitzat, a través d’este gènere, una contribució important al 

foment i la normalització de l’ús del valencià.
La Comissió va decidir també premiar l’Assemblea de Veïns de 
Benimaclet, per la seua acció al barri.
Els guardons es lliuraren en un acte públic, el 3 d’abril al Cen-
tre Ambiental Natura i Cultura de Torrent.

7 - ABRIL - 2022

ANA ALMERICH ÉS REELEGIDA DELEGADA D’ÀREA DE LA UNDEF

La torrentina Ana Almerich va ser reelegida el 7 d’abril, a Cas-
telló de la Ribera, delegada de l’Àrea III de la UNDEF (Unió 
Nacional d’Entitats Festeres de Moros i Cristians).
L’àrea III de la UNDEF està integrada per Torrent, Paterna, 
València, Castelló de la Ribera, La Pobla Llarga, Alzira, Oliva, 
Ador, Bellreguard i Ròtova. Les delegacions d’àrea de la UN-
DEF es renoven al temps que la presidència i la junta directiva 
de l’entitat. L’anterior legislatura va començar en 2016, quan 
Ana Almerich va ser elegida Delegada i tocava renovar en 
2020 però es va retardar per la pandèmia.
La UNDEF va ser creada el 1976, com a conseqüència d’una de 
les conclusions del I Congrés Nacional de les Festes de Moros 
i Cristians, celebrat a Villena el 1974, i actualment la integren 
73 poblacions pertanyents a 7 províncies espanyoles.
Ana té una gran experiència en la Festa ja que va ser presi-
denta de la Federació de Moros i Cristians de Torrent de 2006 
a 2014 i sempre ha estat vinculada a ella.
D’entre els membres de la UNDEF hem de destacar també al 

nostre paisà Xavi Santamaria (segon per la dreta en la foto-
grafia del grup), actual president de la Federació de Torrent, 
que va entrar a formar part d’este màxim òrgan de govern en 
2017 quan va rellevar a Daniel Catalá en la presidència de Tor-
rent i que ostenta la vicepresidència d’Organització i Protocol 
des que Pepa Prats (a l’esquerra en la fotografia al costat d’Ana 
Almerich) accedira en 2021 a la màxima responsabilitat de la 
UNDEF per segona vegada consecutiva.
Ana Almerich Chuliá és Doctora Enginyera Industrial, Màster 
en Conservació del Patrimoni Arquitectònic, amb una trajec-
tòria docent i investigadora de més de vint anys a la Universi-
tat Politècnica de València, en la qual va començar com a pro-
fessora-col·laboradora en 2001 en l’Escola Tècnica Superior 
d’Arquitectura, i de 2008 a 2021 va ocupar el càrrec de Sots-di-
rectora del Departament de Mecànica de Mitjans Continus i 
Teoria d’Estructures. Des de 2017 és professora contractada 
Doctora.
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8 - ABRIL - 2022

PREMIS DE LA COMARCA CONCURS SAMBORI

El Concurs de Literatura en Valencià Sambori celebrava, el 8 
d’abril, el lliurament de premis de la fase comarcal a l’Auditori 
El Molí de la Vila, de Quart de Poblet.
A nivell general de la convocatòria en esta edició hi hagué la 
següent participació: 7086 alumnes, 439 mestres i 478 treballs 
presentats.
L’alumnat i centres de Torrent premiats són:
PRIMÀRIA.
Primer cicle. “Robertín-tin”, d’Eduardo Faus Ruiz. Escola El 
Drac. Torrent.
Segon cicle. “L’heroïna Llúcia”, de Luca Artero Pinedo. CEIP 
Les Terretes. Torrent.
“Les claus perdudes”, de Zahira Galarza Rivera. Lope de Vega. 
Torrent.

Tercer cicle. “Una escola màgica”, de Nel Gama González. CEIP 
Les Terretes. Torrent.
Escola Valenciana i la Fundació Sambori convocaren el XXIV 
Concurs de Literatura en Valencià 2022, per tal de promou-
re i difondre el seu ús dins l’àmbit escolar, i estava adreçat a 
l’alumnat d’Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat i Cicles 
Formatius, Formació de Persones Adultes i Escoles Oficials 
d’Idiomes (EOI) i de l’alumnat amb necessitats educatives es-
pecials.
El concurs és de creació literària i el treball podia anar acompa-
nyat d’il·lustracions que també eren valorades. Les obres ha-
vien de ser en valencià, originals, individuals i de tema lliure.

https://www.facebook.com/guaix.hortasud

9 - ABRIL - 2022

ALFRED DOMÍNGUEZ I DAVID CASINOS REBEN ELS PREMIS CIUTADÀ
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La sala d’actes de l’Ajuntament de Torrent va acollir el 9 d’abril 
el lliurament dels Premis Ciutadà 2022, que en la seua 27a edi-
ció van recaure en Alfred Domínguez, qui és fill adoptiu de 
Torrent i va rebre el guardó Ciutadà Local, i l’atleta paralímpic 
David Casinos, al qual li va ser lliurat el premi Ciutadà Naci-
onal. Així, tots dos van ser distingits amb aquest reconeixe-
ment després que les 50 associacions que componen la FAC es 
reuniren en assemblea general per  triar democràticament les 
persones premiades en esta edició. L’acte, que va estar amenit-
zat per la Unió Musical de Torrent, va comptar amb la presèn-
cia de l’alcalde Jesús Ros i altres representants de la Corpora-
ció Municipal.
. Alfred Domínguez Ibáñez (Quart de Poblet, 1946) és llicenciat 
en Filosofia i Lletres, va exercir com a professor de Filosofia als 
instituts de Bunyol i Gandia, i des del curs 1978-79, al Tirant 
lo Blanc de Torrent, on tindria la responsabilitat de la direcció 
durant vint anys. 
Però ha tingut una intensa activitat en altres àmbits: de 1995 a 
2003 formà part de l’equip de govern de l’Ajuntament de Tor-
rent al front de delegacions com la de Festes i Falles, Cultura, 

Participació ciutadana, Arxius i Biblioteques, Esports, Audito-
ri... 
Des del l’any 2001 fins al 2016, va impartir classe en Florida 
Universitària dins dels programa de la Universitat dels Majors 
“El plaer d’aprendre”. 
I forma part del grup organitzador del Foro d’Opinió de Tor-
rent, que complia en 2020 els dèsset anys i pel qual han passat 
persones molt destacades dels diferents àmbits de la cultura, 
societat, ciència, política o economia.
. David Casinos Sierra (València, 1972) és un esportista que va 
competir en atletisme adaptat. Va guanyar cinc medalles en 
els Jocs Paralímpics d’Estiu entre els anys 2000 i 2016: les d’or 
en Pes a Sidney (Austràlia), Atenes (Grècia) i Pequín (Xina); i les 
d’or i bronze en Llançament de Disc a Londres (Regne Unit) i 
Rio de Janeiro (Brasil), respectivament.
Actualment està involucrat en projectes d’entrenament i en la 
lluita per superar tota classe de barreres i mostrar que la dis-
capacitat no és més que una idea o pensament d’algú que així 
ho creu, però que a través de l’esport es pot recórrer un llarg 
camí de superació.

9 - ABRIL - 2022

PABLO CANTERO, ÁLEX LÓPEZ, ROCÍO JARA I MIGUEL ÁNGEL VILLALBA, 
ELEGITS PER AL PROJECTE FER
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La Fundació Trinidad Alfonso va elegir, el 9 d’abril, els 141 es-
portistes del Projecte FER (Foment d’Esportistes amb Reptes) 
per al 2022, en la seua desena edició, distribuïts en les tres ca-
tegories: 37 en Elit, 43 en Promeses i 60 en Viver, a les quals 
ha afegit un grup d’entrenadors. Entre les persones elegides 
hi ha quatre de la nostra ciutat: Pablo Cantero (atletisme para-
límpic), Álex López (atletisme), Rocío Jara (atletisme) i Miguel 
Ángel Villalba (entrenador). 
L’objectiu del projecte FER és ajudar  que els esportistes acon-
seguisquen els millors resultats possibles, tant en competici-
ons nacionals com internacionals, així com contribuir a la seua 
participació en els propers Jocs Olímpics i Paralímpics. 

Pablo Cantero (categoria Elit), que l’any anterior va treure 
amb la selecció espanyola la sisena plaça dels Jocs Olímpics de 
Tokio en futbol per a cecs, tenia com a objectiu en 2022 apujar 
el pòdium en el Campionat d’Europa.
Álex López i Rocío Jara (els dos de la categoria Viver) tenien 
com a repte classificar-se per al Campionat d’Europa d’Atle-
tisme Sub-18, després d’aconseguir en el 2021 ser campions de 
la categoria Sub-16, en salt de llargada i triple salt, i d’alçada, 
respectivament.
Miguel Ángel Villalba, que és fundador, entrenador i directiu 
del Club Atletisme Torrent, va ser escollit com un dels entre-
nadors mereixedors de l’entrada en el projecte.

9 - ABRIL - 2022

PEDRO NAHARRO REP EL RECONEIXEMENT DEL NOU BÀSQUET TORRENT 

Pedro Naharro, jugador de bàsquet, que penjava les botes com 
a jugador després de 25 anys en este esport, va rebre el reco-
neixement del Nou Bàsquet Torrent, en l’activitat del 9 d’abril, 
davant la presència d’antics membres del club, reunits per a 
commemorar els 50 anys de la seua fundació.
Se li va entregar una placa commemorativa que vol deixar pa-
tent el treball i entrega que este jugador, 22 anys al NBT, va 
desenvolupar i no solament en les pistes sinó també en el com-

portament amb companys, directius i aficionats.
Naharro va començar en el Nou Bàsquet Torrent en 1996 i ací 
va estar ininterrompudament fins 2016, en què va fitxar pel 
CB Moncada, on romandria dues temporades. Després de tor-
nar a l’equip de Torrent en la temporada 2018-2019 i militar en 
el CB Alcàsser les temporades 2019-2021, va acabar la pràctica 
del bàsquet.
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23 - ABRIL - 2022

MARÍA HURTADO GUANYA EL PREMI MILLOR ACTRIU DELS MIRACLES DE 
SANT VICENT

Lo Rat Penat i la Junta Central Vicentina, amb el patrocini de 
l’Ajuntament de València, van donar a conéixer el 23 d’abril 

els guanyadors del Concurs de Miracles de Sant Vicent Fer-
rer. El primer premi de l’Ajuntament de València va ser per 
a l’altar de Xirivella i el segon per a l’altar del Tossal, on va 
participar la torrentina María Hurtado Blanquer, que va ser 
distingida amb el premi de millor actriu del concurs
María va guanyar el premi Encarna Albarrasí amb la seua 
representació de mare del sant i de degollà en l’obra Un pare 
que mai descansa, d’Amparo Cabrera, representació en la qual 
també va participar el seu germà, Voro Hurtado, fent diversos 
papers. 
En esta ocasió un total de nou altars vicentins participaren al 
concurs: El Pilar, el Carmen, la Confraria de La Canyada, Xi-
rivella, Associació Pila Bautismal, Russafa, el Tossal, el Mercat 
i el Mar.
María Hurtado participa des de fa anys en estes representaci-
ons, en què ja havia guanyat el primer premi l’any 2018, també 
en la Plaça del Tossal, amb la titulada El pols, de la mateixa 
Amparo Cabrera.

27 - ABRIL - 2022

JOSÉ MARIA PEIRÓ REP EL PREMI DE LA SIOP PER LA SEUA CONTRIBUCIÓ A 
L’ENSENYAMENT DE LA PSICOLOGIA

El catedràtic emèrit de Torrent José M. Peiró, investigador de 
l’IVIE, va ser el primer espanyol premiat per la Societat de Psi-
cologia Industrial i Organitzacional (SIOP) en una cerimònia 
que es va celebrar, el 27 d’abril, a Seatlle (EUA)
Els premis anuals SIOP distingixen la tasca dels professionals 
de la Psicologia del Treball i les Organitzacions des de fa 40 
anys. Tot i això, esta és la primera ocasió en què s’atorga el 
guardó a una persona que no és nord-americana. 
Peiró, que ha supervisat més de 60 tesis doctorals al llarg de la 

seua carrera, veu reconegut també el seu paper divulgador per 
les nombroses publicacions destinades a augmentar la com-
prensió de la Psicologia a tot el món. La SIOP va valorar així 
mateix la seua feina com a impulsor del màster europeu en 
Investigació en Treball i Psicologia Organitzacional i el Màster 
Erasmus Mundus en Treball, Psicologia de les Organitzacions 
i del Personal. 

15 - SETEMBRE - 2022

PREMI A LA TRANSFERÈNCIA DE LA 
PSICOLOGIA SOCIAL

El 15 de setembre, coincidint amb la inauguració del Congrés 
Internacional de Psicologia a Madrid en què es retia home-
natge a José M. Peiró, es va fer pública la decisió del premi 
conjunt SCEPS-COP a la Transferència de la Psicologia Social 
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a la Societat en la persona de Peiró. El premi reconeix la llarga, 
intensa i fructífera trajectòria del professor en la vessant de 
transferència a la societat, en concret el seu impuls, dedicació 
i aportacions a la Psicologia del Treball i de les Organitzacions 
a Espanya.
Es tracta d’un premi atorgat de forma conjunta per la Societat 
Científica Espanyola de Psicologia Social i pel Consell General 
de la Psicologia d’Espanya, i el lliurament del qual es realitzà al 
Congrés Internacional de la SCEPS que es va celebrar a Burgos 
del 6 al 8 d’octubre del 2022.

16 - SETEMBRE - 2022

CONGRÉS INTERNACIONAL DE PSICOLOGIA 
EN HOMENATGE A LA TRAJECTÒRIA DE 
JOSÉ. M. PEIRÓ

Els dies 15 i 16 de setembre es va celebrar a Madrid un Congrés 
Internacional de Psicologia del Treball i les Organitzacions en 
honor del catedràtic torrentí José M. Peiró Silla.
Al programa del congrés, que es podia seguir presencialment 
i en línia, figuraven les intervencions de Fred Zijlstra (cate-
dràtic en Psicologia Cognitiva i del Treball de la Universitat 
de Maastricht), David Guest (Kings College, Londres) i Helio 
Carpintero (catedràtic de Psicologia Bàsica, Facultat de Filoso-

fia de la Universitat Complutense de Madrid), encarregat de 
fer la laudatio.
A escala internacional, ha realitzat una tasca de gran rellevàn-
cia, destacant la presidència de l’EAWOP (European Associa-
tion of Work and Organizational Psychology, 1995-97) i de la 
IAAP (International Association of Applied Psychology, 2011-
2014). Des de sempre, José M. ha contribuït a la innovació do-
cent, sent impulsor de programes de doctorat interuniversita-
ris i dirigint el Consorci Internacional per al Màster Erasmus 
Mundus en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i dels 
RRHH. 
És també membre numerari de l’Acadèmia de Psicologia d’Es-
panya i ha estat nomenat Doctor Honoris Causa per la Uni-
versitat Methodista de Sao Paulo (2010), la Universitat Miguel 
Hernández (2017), la Universitat de Maastricht (2020), la Uni-
versitat de Coimbra (2020) i la Universitat Nacional Federico 
Villareal (2021). 
A més, ha rebut reconeixements nacionals i internacionals 
com el Premi Aristòtil de la Federació Europea d’Associacions 
de Psicologia (Milan, 2015), el Distinguished Teaching Award 
de la Society for Industrial and Organizational Psychology 
(2022), el Machiko Fokuhara Award Excellence in Internatio-
nal Research and Service de l’International Council of Psycho-
logy (2013), l’EAWOP Life Time Achievement Award (2013), 
el Certificat d’Honor de la IAPP (2018), el Premi José Luis Pini-
llos de Psicòleg de l’Any de la Psicofundació (2016) i el Premi 
de recerca del Consell Econòmic i Social d’Espanya (2017). És 
Honorary Fellowship de la Society for Industrial and Organi-
zational Psychology d’USA (2009) i de l’European Academy of 
Occupational Health Psychology (2001).

4 - OCTUBRE - 2022

NOMENAMENT DE JOSÉ M. PEIRÓ COM A 
MEMBRE D’HONOR DE LA SOCIETAT 
VALENCIANA DE PSICOLOGIA

Dimarts, 4 d’octubre, la Societat Valenciana de Psicologia or-
ganitzà un acte institucional per a nomenar com a membre 
d’honor de l’entitat el catedràtic torrentí José M. Peiró, qui do-
naria després la conferència titulada “La Psicología Aplicada 
en la actualidad”.

8 - MAIG - 2022

ALUMNES DEL CONSERVATORI DE TORRENT PREMIATS AL CONCURS JOVES 
INTÈRPRETS JOAN GARCÉS QUERALT
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Al XI Concurs de Joves Intèrprets Joan Garcés Queralt, de la 
localitat de Faura-Benifairó, amb una participació de més de 
80 músics, tres estudiants del Conservatori de Torrent van ser 
premiats.
El certamen estava obert a alumnes d’Escoles de Música i Con-
servatoris, amb categories per edat i instrument, i tenia com a 
objectiu il·lusionar els músics joves, a través de l’aprenentatge, 

l’esforç i la millora.
Aitana Cervera Yago, alumna de violí de la professora M. Car-
men Antequera, obtingué el premi solista en la modalitat C.
Amaia Sebastián Juanes, que és alumna de violí del professor 
Vicent Balaguer, va treure el primer premi i menció d’honor.
Marc Mingarro Fortea, que cursa també violí amb Vicent Ba-
laguer, va aconseguir el tercer premi. 

12 - MAIG - 2022

JOSÉ ALFONSO ANTONINO, PROMINENT LECTURER DE LA SOCIETAT 
INTERNACIONAL D’APLICACIONS INDUSTRIALS

José Alfonso Antonino, investigador i professor de la Uni-
versitat Politècnica de València (UPV), va estar distingit com 
a Prominent Lecturer de la IEEE Industry Applications Soci-
ety (IEEE-IAS) per al període 2022-2023. Es tracta de l’únic 
investigador espanyol distingit amb esta figura a la IEEE-IAS, 
amb la qual la prestigiosa societat reconeix la seua trajectòria 
i aportacions científiques per al diagnòstic avançat de fallades 
en motors elèctrics, camp on l’investigador de la UPV treballa 
des de fa 20 anys i és referència internacional.
Antonino du a terme la seua activitat científica a l’Institut de 

Tecnologia Elèctrica i és docent al Departament d’Enginyeria 
Elèctrica de la Universitat Politècnica de València. Actual-
ment, el seu treball se centra en el desenvolupament de noves 
tècniques basades en l’aplicació d’eines avançades de proces-
sament de senyal i tècniques d’intel·ligència artificial, que per-
meten una detecció precoç d’avaries i anomalies dels motors 
elèctrics.
Gràcies a este reconeixement, Antonino impartirà fins al 2023 
diferents xerrades tant divulgatives com més especialitzades 
sobre les seues principals línies de recerca a nombrosos llocs 
del món.
Per a l’investigador torrentí (Premi Ciència, Tecnologia i Medi 
Ambient als Premis Carta de Poblament de Torrent 2014) ha-
ver rebut esta distinció de la IEEE-IAS -la societat internacio-
nal més important del seu àmbit- és molt gratificant, ja que es 
reconeix la seua tasca prèvia com a Distinguished Lecturer de-
senvolupada durant 2019 i 2021, en la qual va impartir classes 
convidat per grups de prestigi al llarg de tot el món. Sens dub-
te, passar ara a Prominent Lecturer constituïx un gran honor, 
en ser l’únic representant espanyol dins dels Distinguished 
Lecturers i Prominent Lecturers de l’esmentada societat i do-
nat el gran prestigi de la resta de components de tal grup, que 
són referències mundials a les seus respectives àrees.

8 - SETEMBRE - 2022

EN LA INTERNATIONAL CONFERENCE ON 
ELECTRIC MACHINES (ICEM 2022)

José Alfonso Antonio va tindre la responsabilitat de l’organit-
zació, els dies 5 a 8 de setembre, de la International Conference 
on Electrical Machines (ICEM 2022), una cita que té 50 anys 
d’història, en què es presentaven els darrers avenços mundials 
en màquines elèctriques, i organitzada per l’Institut Tecnolò-
gic de l’Energia (ITE), l’Associació ICEM NPO i la Universitat 
Politècnica de València (UPV).
El Palau de Congressos de València va acollir esta reunió in-
ternacional, que va centrar la seua atenció en assolir els objec-
tius de descarbonització de l’economia i aconseguir un model 
de desenvolupament sostenible amb l’electrificació com a eina 
fonamental.
Durant el congrés -amb més de 400 assistents de 40 països- es 
presentaren 356 treballs científics en 210 presentacions orals 
i 146 pòsters. D’esta manera, ICEM 2022 va reunir els grans 
investigadors a nivell mundial en matèria de màquines elèc-
triques no només industrials, sinó també vehicle elèctric, i en 
altres aplicacions com energies renovables, màquines crucials 
per a societats actuals i per a la societat del futur.
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12 - MAIG - 2022

CELEBRACIÓ DEL 50 ANIVERSARI DEL CEIP MARE DE DÉU DEL ROSARI

El CEIP Mare de Déu del Rosari complia els 50 anys i durant 
el curs escolar es desenvoluparen una sèrie d’activitats per a 
commemorar l’esdeveniment com ara concurs de logos per a 
la celebració, fotografia i pancarta 50 anys, vídeo promocional, 
setmana cultural i jornada de portes obertes, col·laboració en 
l’edició del curtmetratge Voces o exposició fotogràfica.
El programa acabaria amb la jornada de cloenda, el 12 de maig, 
en el qual s’ha de destacar l’acte institucional amb les inter-
vencions de Remedios Garrido Pérez, cap d’estudis; el director 
del Centre, Efrén Moreno Sabater; Ana Martínez Climent, en 
representació dels directors de les diferents èpoques; i l’alcalde 
de la ciutat, Jesús Ros.

En el transcurs de l’acte es va fer un reconeixement especial 
als directors del col·legi al llarg del temps. En la foto, de dreta a 
esquerra, José Martínez, Ana Martínez i Teresa Comes, acom-
panyats per Chelo Puig, presidenta de la comissió organitzado-
ra, i Remedios Garrido, cap d’estudis actual.
Participaren també a l’acte mestres d’èpoques anteriors, que es 
van fer la foto de família. D’esquerra a dreta: Luis Martí, José 
Martínez, Ángel Cruz, M. Dolores Font, Rosa Evangelio, Elisa 
Blasco, Teresa Comes, Manuel Egido, Consuelo Pérez, José Co-
sín i Rosario Font.
Cal recordar que el Centre va crear-se en el curs 1966-67 amb 
la denominació d’Agrupació Escolar Mare de Déu del Rosari, i 
reunia set escoles del sud de la ciutat: tres del C/ Mare de Déu 
del Rosari (d’on es prengué el nom), dues a la Plaça de Colom i 
dues al carrer de Marco, i fou el seu director Fernando Rivero, 
qui romandria en el càrrec fins al curs 1985-86, pilotant du-
rant 20 anys esta institució educativa, que passaria a moder-
nitzar-se després de viure l’època de l’edifici del carrer Vora 
Séquia (dos anys) i la inauguració en 1970-71 de les actuals ins-
tal·lacions del carrer Gabriela Mistral.
El curtmetratge Voces es va estrenar el 2 d’abril a la sala d’ac-
tes de l’Ajuntament, una producció de Nerea Pavón -quatre 
vegades finalista del Concurs de Curts de Castelló-, que va ser 
rodat a les instal·lacions del col·legi i que planteja el problema 
del bullying i la importància de detectar-lo a temps per poder 
encarar una solució satisfactòria.

13 - MAIG - 2022

FRANCISCO JAVIER GOZALVO, LLAURADOR DE L’ANY 2022
Amb motiu de la festivitat de Sant Isidre Llaurador, Francisco 
Javier Gozalvo Planells (Torrent, 1942) va rebre el 13 de maig el 
guardó de Llaurador de l’Any, la distinció concedida pel Con-
sell Agrari Municipal de forma anual que reconeix la tasca i el 
sacrifici de les persones que han dedicat la vida al món agrari.
Paco està casat amb Pilar Forment, amb qui compartix quatre 
fills (Javier, Pascual, Marcos i Pilar) i cinc nets (Javier, Pablo, 
Pascual, Vicent i Alma), que coneixen perfectament el treball i 
el sacrifici que comporta la dedicació a l’agricultura perquè, en-
cara que sols el major d’ells continua la tradició, tots han estat 
involucrats amb el negoci familiar d’una forma més o menys 
directa.
Paco, de la coneguda família torrentina dels Puchichis, va in-
gressar en la Cooperativa Agrícola Sant Lluís Bertran des de 
ben jove i posteriorment entraria a formar part de la Junta 
Rectora de la Caixa Rural de Torrent, on romandria durant 10 
anys, compatibilitzant esta responsabilitat amb altres de ges-
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tió en altres àrees com la del pou d’aigua del Pilar, que portà 
durant 8 anys.
Paral·lelament es va interessar pels col·lectius locals que se-
guien les tradicions populars i en concret per la Germandat de 
la Mare de Déu dels Dolors, a la qual ja pertanyia son pare, i la 

Confraria de Sant Isidre, tan arrelada entre les famílies que es 
dedicaven al camp. I no oblidem la seua passió per les festes de 
Sant Antoni, que seguix habitualment a molts pobles, on acu-
dix amb el seu carro i viu plenament una de les seues aficions 
més destacades, els cavalls.

14 - MAIG - 2022

PREMI NACIONAL CONBICI MOBILITAT SOSTENIBLE AL COL·LECTIU 
SOTERRANYA
En el transcurs de la Ciclosferia, celebrada a València del  13 al 
15 de maig, se li va lliurar el Premi Nacional Conbici Mobilitat 
Sostenible al Col·lectiu Soterranya pel seu projecte Bicis per a 
Totes.
El premi s’havia decidit en l’Assemblea General a Santiago de 
Compostel·la de ConBici, el cap de setmana del 9 i 10 d’abril, 
després de la reunió 70 associacions i col·lectius de ciclistes de 
tot Espanya.
Soterranya practica, defensa i promou l’ús habitual de la bi-
cicleta com a mitjà de transport habitual. I treballa perquè es 
cree una legislació de mobilitat que protegisca el dret a circular 
en condicions de seguretat per a totes les persones, incloent-hi 
vianants i ciclistes.
ConBici es va constituir el 1990. És una coordinadora els mem-
bres de la qual tenen plena autonomia per desenvolupar les 
seues activitats. Es reunix una vegada a l’any a l’Assemblea 
General per prendre per consens les decisions necessàries en 
els temes que l’afecten.
Bicis per a Totes és un projecte sorgit fa 8 anys del treball en 

xarxa de diverses entitats com AMA, Sant Joan de Déu Ser-
veis Socials i Col·lectiu Soterranya, actualment amb el suport 
de Caixa Popular, la Fundació Horta Sud i el grup Ugarte.
El projecte té com a finalitat la recuperació de bicicletes aban-
donades o en desús, la seua reparació i posada a punt, i la do-
nació a persones en situació de vulnerabilitat i entitats socials. 
El projecte rau al barri del Xenillet, una ubicació que ha estat 
determinant per posar en marxa altres projectes paral·lels amb 
menors i famílies del barri, des d’aules d’aprenentatge, a una 
biblioteca popular o un centre social, convertint-se en un pro-
grama social comunitari de lluita per la igualtat d’oportunitats 
i la inclusió. També el taller social és un espai obert d’intercan-
vi, aprenentatge i col·laboració, on les persones poden anar a 
reparar la bicicleta i fer ús dels materials i les eines; i a més l’es-
pai és la base dels tricicles adaptats del capítol local, gestionat 
per Soterranya, del projecte internacional “En bici sense edat”.

2 - JULIOL - 2022

EL COL·LECTIU SOTERRANYA LLIURA LA 
SEUA BICICLETA NÚMERO MIL DEL 
PROJECTE BICIS PER A TOTES

El Col·lectiu Soterranya va celebrar una festa a l’Hort de 
Trénor amb motiu del lliurament de la bicicleta número 1.000 
del seu projecte Bicis per a Totes, el 2 de juliol, amb una nom-
brosa participació de persones vinculades a esta associació i a 
institucions, entitats i simpatitzants.
Aquesta fita és fruit d’anys de treball, en què s’ha fomentat la 
mobilitat sostenible amb la bicicleta com a eix central, optant 
per la reutilització de materials per evitar milers de quilos de 
residus i facilitant un mitjà de transport a les persones que més 
ho necessiten.
La jornada va comptar amb un passeig amb bici, l’actuació 
del grup de percussió d’ADISTO, tallers d’humor i expressió i 
manualitats, un aperitiu i sopar, i l’actuació de Joan Fus i l’hu-
morista Meugenio. 
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L’acte institucional va ser presentat pels membres de Soter-
ranya Victoria García i Alex Andújar, i en ell van dirigir-se 
als assistents Raúl Claramonte, regidor de Mobilitat i Trans-
ports de Torrent, María Pérez, secretaria autonòmica d’Obres 
Públiques, Transports i Mobilitat Sostenible, Evencio Tortaja-

da, periodista i escriptor, els dirigents de Soterranya Txema 
Hernández Toni Velarde, l’alcalde de Torrent, Juan Jesús Ros, 
i la representant de l’Aurora-Grup de Suport, de Borriana, be-
neficiària de les cinc bicicletes que es lliuraven i que completa-
ven el millar d’entregades fins ara.

14 - MAIG - 2022

CELEBRACIÓ DEL XXV ANIVERSARI DE LA FILADA ABBASIES 
Dissabte 14 de maig es va celebrar el XXV Aniversari de la 
Filada Abbasies, amb una vetlada plena de música, tapes, en-
treteniment i converses animades per recordar la trajectòria 
de la festa.
Fundadors de la festa van ser: Carmelo Martínez, Miquel An-
gel Marqués, Joan Pau Arranz, Miquel Anchel, Sergi García, 
Vicent Roig, Josep Fenoll, Vicent Alejandro, Robert Miquel, 
Francesc Garrigues, Emili Llàcer, Guillem Grau, Josep Lluís 
Ibáñez, Joan Lluís Carretero, Vicent Lerma, Josep Yago, Josep 
Valerià Fuentes, Màxim Olivas, Carles Guimerà i Isidre Royo.
I a dia de hui, 25 anys després, formen la tribu: Carmelo Mar-
tínez, Enric Vicent Lerma, Francesc Garrigues, Joan Ll. Car-
retero, Joan Ll. Ortí, Josep Company, Josep Fenoll, Josep V. 
Garrigues, Josep Yago, Miquel Ánchel, Miquel A. Peña, Pere J. 
Fernández, Sergi García i Vicent Bacete. I 18 joves que segui-
xen la tradició per al futur.
Amb motiu d’este aniversari es va editar una revista de caràc-
ter extraordinari que arreplega informació textual i sobretot, 

gràfica, de les activitats més destacades al llarg d’estos 25 anys 
d’existència.

19 - MAIG - 2022

PREMIS MILLOR EXPEDIENT DE BATXILLERAT CAIXA RURAL DE TORRENT

El Fons Social Caixa Rural Torrent va lliurar el 19 de maig, en 
el transcurs de la II Gala de l’Educació, els Premis al Millor Ex-
pedient de Batxillerat, que en esta sisena edició es van atorgar 
als alumnes dels cursos 2018/19 i 2019/ 20.
Les alumnes guanyadores són: Del 2018/19: Elena Martí Com-
pany (Col·legi La Puríssima) i Mar Colgado Grau (Col. Julio 
Verne).
Del 2019/20: Paula Ochando García (Col. Ntra. Señora del So-
corro, Benetússer), Carla Torrijos González (Col. Jesús y María, 

València) i Laura María Pons Isidro (IES Marxadella, Torrent).
L’objectiu d’aquests premis és posar en valor l’esforç, el treball 
i la responsabilitat de l’alumnat de la ciutat, a través de premis 
econòmics dotats per als estudiants amb millor expedient du-
rant este període.
A l’acte, que va estar amenitzat per l’actuació del monologuista 
torrentí Carlos Guimerá, també es van sortejar 10 beques per 
import de 450 euros cadascuna entre tots els alumnes socis de 
l’entitat que el curs 2021/2022 feien estudis superiors.
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20 - MAIG - 2022

MARÍA CABRERO, GUARDONADA AL XVII PREMI CIENTIFICOTÈCNIC 
CIUTAT D’ALGEMESÍ

La jove torrentina María Cabrero Antonino, investigadora de 
l’Institut de Tecnologia Química (ITQ), centre d’investigació 
mixt creat per la Universitat Politècnica de València (UPV) i 
el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), que té 
la seu a la UPV, va ser guardonada amb el primer accèssit del 
XVII Premi Cientificotècnic Ciutat d’Algemesí, el primer premi 
del qual va ser per a José J. Baldoví, investigador de l’Institut 
de Ciència Molecular (ICMol, Universitat de València).
En l’actualitat la doctora María Cabrero es troba treballant 
dins del grup del professor Hermenegildo García, centrada en 
el desenvolupament de nous materials sòlids per a la produc-
ció eficient de metanol a partir de CO2 i llum solar. Esta in-

vestigació s’emmarca en un projecte internacional de la Unió 
Europea en què participen diversos grups científics capdavan-
ters al seu camp. Així mateix la investigadora torrentina ha 
rebut recentment un contracte Juan de la Cierva Formació del 
Govern d’Espanya, cosa que li permetrà seguir desenvolupant 
la seua recerca a l’ITQ amb totes les garanties.
María Cabrero va acabar els seus estudis de grau en Química 
a la Universitat de València el 2015. Seguidament, va cursar el 
màster en química sostenible de la mateixa universitat, realit-
zant el treball de fi de màster a l’Institut de Tecnologia Química 
(ITQ) al grup del Professor Avelino Corma. Durant esta prime-
ra etapa científica es va iniciar a l’àrea de la catàlisi metàl·lica 
heterogènia aplicada a transformacions orgàniques d’interés, 
recerca que es va reflectir en una publicació a la prestigiosa 
revista JACS.
El 2017, va començar els seus estudis de doctorat en química 
sostenible al grup del doctor Sergio Navalón al departament de 
Química de la Universitat Politècnica de València. El 2021, va 
defensar la seua tesi doctoral titulada “Materials metall-orgà-
nics com a fotocatalitzadors heterogenis per a la producció de 
combustibles solars”.
En novembre de 2022 esta tesi doctoral va ser premiada per la 
Secció Territorial de València de la Real Societat Espanyola de 
Química (RSEQ-VAL) en la segona edició de la seua convoca-
tòria, amb una dotació de mil euros. També van ser distingits 
Milorad Anđelković i els docents Enrique Monfort Cuenca i  
Otilia Val Castillo. Tots quatre rebrien el premi el 20 de de-
sembre.

20 - MAIG - 2022

DISTINCIONS NIT DEL GUAIX COMARCA HORTA SUD

A la Nit del Guaix-Horta Sud, que se celebrava divendres 20 
de maig a l’Auditori Molí de Vila, de Quart de Poblet, es va 
felicitar els centres que celebren el 25 aniversari des que inici-
aren l’ensenyament en valencià (El Molí i Federico Maicas de 
Torrent, Lluís Vives de Paiporta, Ramón y Cajal de Xirivella, 

Vicent Pla i Paredes de Sedaví, Vila d’Alaquàs i Ramón Laporta 
de Quart de Poblet); es va fer el reconeixement del treball de 
mestres jubilades i jubilats que s’han distingit per l’estima de 
la llengua; i es van lliurar els Guaix-2022 a Josep Lluís Vall-
decabres, músic, director de l’Orfeó de València per fer que el 
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valencià haja sigut el mitjà utilitzat per desenvolupar el seu 
treball; Vicent Cardona, per la seua trajectòria de més de cinc 
dècades de compromís en la nostra llengua i cultura; i l’Horta 
Teatre, per la difusió del teatre en valencià i per les campanyes 
dedicades als escolars.
També es van donar els premis del Concurs de Textos sobre 
els Aforismes de Fuster: Aitana Galindo i Paula Roldán (2n de 
Batxillerat / Nostra Senyora dels Socors de Benetússer); Ruth 
Navarro (4t ESO / Veles e Vents de Torrent) i Adriana  Pérez i 
Mireia del Mar Saragossà (3r ESO / La Nostra Escola Comarcal 
de Picassent).
En el transcurs de l’acte hi hagué intervencions de Xavi Gomis 
i Joan Puchalt en el concurs d’aforismes; les mestres Amparo 
Sanmartín i Lolín Olva com a representació del professorat ju-
bilat; Marian Lapiedra que parlà en nom de les escoles de 25 
anys; Josep Lluís Valldecabres, Vicent Cardona, Horta Teatre, 
Vicent Font, en nom del Guaix, i Carmen Martínez, alcaldessa 

de Quart, que ompliren l’Auditori d’il·lusió en el camí de recu-
peració del Valencià.

20 - MAIG - 2022

ALEXANDER BELIAKOV I DEVA MIRA GUANYEN EL CONCURS DE PIANO 
AMPARO FANDOS

La 8a edició del Concurs Nacional de Piano Amparo Fandos, 
amb organització del Conservatori i el suport de l’Ajuntament, 
que es va disputar els dies 18, 19 i 20 de maig, va tindre com a 
guanyadors del primer premi a Alexander Beliakov (categoria 
A, fins a 25 anys) i a Deva Mira (categoria B, fins a 18 anys).
La resta de participants premiats va ser: Manuel Alonso-Bar-
tol i Mar Valor, 2n i 3r premi de la categoria A; i María Luisa 

Alfonso, segon premi de la categoria B.
El jurat del Concurs el formaven: Marisa Blanes, Claudio Car-
bó i Antonio Galera; i foren admesos en el llistat definitiu 20 
participants en la categoria A i 6 en la categoria B.
En la fotografia, a l’esquerra -al costat dels cinc premiats-, Am-
paro Fandos, i darrere els tres membres del jurat.
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27 - MAIG - 2022

LOLA ALFONSO, JOSEP MARIA SORIANO I JOAN IBORRA, PREMIS IDECO 
HORTA SUD

A la nova edició de la festa comarcal impulsada per l’Institut 
d’Estudis Comarcals de l’Horta Sud (IDECO), que va tindre lloc 
el 27 de maig, es va fer el lliurament dels guardons anuals, 
així com del premi de recerca convocat amb la col·laboració 
de l’Ajuntament de Torrent i la Mancomunitat de l’Horta Sud.
El VI Premi Carmen Valero va ser per a Lola Alfonso, en re-
coneixement de la tasca de defensa i promoció de la llengua i 
la cultura valenciana. Lola Alfonso, que és llicenciada en Geo-
grafia i Història per la Universitat de València i té el postgrau 
en Documentació per la Facultat de Ciències de la Informació 
de la Universitat Complutense de Madrid, treballa com a res-
ponsable del Servici de Documentació i Arxiu de la televisió 
pública valenciana À Punt.
El XII Premi Quico Moret es va atorgar a Josep Maria Soriano 
per la seua feina a l’hora de vertebrar, cohesionar socialment i 
desenvolupar cultural, educativa i econòmicament el patrimo-
ni de l’Horta Sud. Soriano fou president i director general de 

Caixa Popular i un dels impulsors de les principals cooperati-
ves valencianes en els anys 70. 
I Joan Iborra (Silla, 1951) va rebre el XXV Premi de Recerca de 
l’Horta Sud per la seua obra “L’Horta Sud agermanada”. Iborra 
és llicenciat en Història per la Universitat de València, l’any 
1981, i doctor en Filologia Catalana per la Universitat de Va-
lència l’any 1998. Treballà com a docent de Secundària. Vin-
culat a activitats culturals, polítiques i de lluita per la llengua, 
en diverses entitats i fundacions, és membre fundador i del 
consell de redacció de la revista Afers, fulls de recerca i pen-
sament. 
A la festa comarcal de l’IDECO, que va presentar Sequi Cas-
tellano,  hi hagué l’actuació musical de la cantant lírica Belén 
Roig i el pianista Francesc Gamón.  I intervingueren, a més 
de les persones premiades, l’alcalde de Torrent, Jesús Ros; el 
president de la Mancomunitat de l’Horta Sud, José Francisco 
Cabanes; i el president de l‘IDECO Josep M. Tarazona.

28 - MAIG - 2022

CELEBRACIÓ DELS 50 ANYS DEL NOU BÀSQUET TORRENT

El Nou Bàsquet Torrent, fundat oficialment en 1982, però amb 
activitat contrastada des de 1972, va organitzar diferents actes 
de celebració del seu 50 Aniversari, i d’entre ells podem desta-
car el del 28 de maig, a l’Àgora del Parc Central.
En el transcurs de l’acte es va fer menció i reconeixement de 

diferents equips, jugadors i col·lectius, que han protagonitzat 
èxits importants, com ara l’equip actual EBA, el juvenil de 
l’autonòmic 2012-2013, primers convocats per la Federació 
Valenciana, responsables de la parcel·la esportiva: Ismael Sal-
guero, Ximo Agapito, Albert Roig, Marc Torres, Pascual Chuliá 
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i Adrián Silla, equip júnior autonòmic campió d’Espanya 2018-
2019, entrenadors Antonio Díaz i David Díaz, pares i mares 
dels jugadors de tota la història del club, equip de l’ascens a 
Nacional 2006-2007, membres històrics del NBT: José Vicen-

te Merencio, Juan Magán, Ramón Gómez, Pascual Chuliá (re-
presentat pels seus fills Irene i Pascu), i també a la Federació 
Valenciana, Fundació Esportiva Municipal i Ajuntament de 
Torrent.
Hi hagué un homenatge molt sentit per a: Pascual Chuliá, ju-
gador, entrenador, directiu, entregat al club des de xiquet -de 
mans de son pare, un altre gran del bàsquet desaparegut en 
2014-; Albert Roig, jugador de moltes temporades, treballa-
dor incansable, líder dins i fora de la pista, gran competidor, 
sempre atent i dedicat al planter; Alberto Roig (pare), present 
al club des dels seus inicis, pilar fonamental en les diferents 
etapes, que ha sabut llegir la forma d’encarar cada moment i 
cada situació de la trajectòria del club; i Cándido Martínez, de 
qui es diu que no es pot entendre el bàsquet a Torrent sense 
ell, participant incansable en els diferents estaments, i creient  
més que ningú en este club.
A l’acte assistiren Jesús Ros i Susi Ferrer, en representació 
municipal; Salvador Fabregat, president de la Federació de 
Bàsquet de la CV; directius, jugadors, entrenadors i familiars 
de les diferents etapes, i ciutadans que seguixen este esport 
en Torrent.

29 - MAIG - 2022

LUCÍA SHAOZHUO RUBIO GUANYA EL CONCURS DE PIANO JOVES VALORS 
VALENCIANS

Al VI Concurs d’Interpretació Pianística Joves Valors Valen-
cians, que organitza el Conservatori de Riba-roja,  Lucía Shao-
zhuo Rubio Barreda, alumna de 5é d’EE. PP. del Conservatori 
de Torrent, va aconseguir un premi absolut.
El concurs es feia dins XV Encontres de Joves Pianistes, amb 
la participació dels conservatoris José Manuel Izquierdo de 
Catarroja, José Iturbi de València, Riba-roja del Túria, Meliana 
i Torrent -que portava a 18 alumnes-.
A més de Lucía Shaozhuo Rubio van guanyar primers premis: 
Zaira Jiménez Ribes, Alai Soria Sancho i Nerea Pérez Montero. 
Segons premis: Lola Casañ Orihuela, Samuel Ortega Cámara, 
Berta Galán Cuenca i Darío Pérez Montero. Tercers premis: 
Aitana Cascales Domínguez, Pablo Olmo Franquiz, Sofía Cu-
riel Casabán, Naira Piqueras Sala, Claudia Ros Serrano, Teresa 
Colomina Company i Álvaro López García.
El propòsit del concurs és recolzar i promocionar els joves pia-
nistes en el seu procés de formació i desenvolupament artístic, 
a més d’oferir-los l’oportunitat de relacionar-se i compartir ex-
periències amb alumnes d’altres centres i nivells, incentivant 
alhora la seua vinculació amb la música.
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31 - MAIG - 2022

FELIPE HURTADO REP EL RECONEIXEMENT D’UN TREBALL D’EDUCACIÓ 
SEXUAL

El nostre paisà Felipe Hurtado va rebre el reconeixement de la 
Direcció General de Salut Pública de la Generalitat Valenciana, 
de Bones Pràctiques en Salut per un treball d’educació inte-
gral de la sexualitat amb enfocament en diversitat en infància 
i adolescència.
El reconeixement porta data de 10 de març de 2020 i no s’ha-
via lliurat fins ara per la pandèmia.
Del mateix 2020 és la seua elecció com a president de l’Acadè-
mia de Sexologia i Medicina Sexual, en el transcurs de les XII 
Jornades Nacionals d’Actualització en Violència de Gènere i el 
VIII Encontre de l’Acadèmia de Sexologia i Medicina Sexual, 
que es van celebrar a Santander en febrer.
Va editar també el llibre titulat Atención sociosanitaria de la 
transexualidad y diversidad identitaria, en coordinació amb 
Marcelino Gómez Balaguer (endocrí), com a resultat de la col-
laboració d’un ampli equip de professionals (21 en total) que 
treballen en unitats d’Identitat de Gènere i Serveis de Salut 
d’hospitals de diverses comunitats autònomes d’Espanya.
En maig de 2021 va ser distingit amb la Medalla de Distinció 
en Vida en reconeixement a les seues contribucions per la Fe-

deració Llatinoamericana de Societats de Sexologia i Educació 
Sexual,  i pel novembre d’eixe any, la Unitat de Referència de 
Cirurgia Reconstructiva de la Mutilació Genital Femenina del 
Doctor Peset, representada per Felipe Hurtado, va rebre el 
Premi Meninas que concedix la Delegació del Govern de la CV, 
en la seua setena edició, per a distingir organitzacions i per-
sones compromeses en l’eradicació de la violència de gènere. 
Felipe Hurtado és doctor en Psicologia i des de 1994 treballa al 
Departament de Salut Sexual i Reproductiva Font de Sant Llu-
ís, del Centre de Salut Pública Doctor Peset, de la Conselleria 
de Sanitat.
Hurtado pertany a diverses societats científiques: en l’actua-
litat és membre del Comité Assessor de l’Associació Mundial 
per a la Salut Sexual (WAS), secretari General de la Federació 
Llatinoamericana de Sexologia i Educació Sexual (FLASSES), 
vocal de la Junta Directiva de la Federació Espanyola de Soci-
etats de Sexologia (FESS), Acadèmic Permanent de l’Acadèmia 
Espanyola de Sexologia i Medicina Sexual, i president de l’As-
sociació Espanyola d’Especialistes en Sexologia (AES).

31 - MAIG - 2022

HOMENATGE A LAURA CABEDO EN EL LLIURAMENT DELS PREMIS DE 
POESIA CAMÍ DE LA NÒRIA
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Dins de la programació del Maig Literari, que se celebra a Pica-
nya, el dia 31 es va fer el lliurament dels XV Premis de Poesia 
Camí La Nòria, en el transcurs del qual va ser homenatjada la 
nostra paisana Laura Cabedo, amb la presència del poeta Marc 
Granell. Laura fou guanyadora d’este premi Camí de la Nòria 
en quatre edicions des de 2012 i, en els darrers anys, havia 
format part del jurat. Des de l’organització dels premis es va 
voler destacar la seua fonamental contribució a la trajectòria 
d’estos guardons poètics picanyers. Laura va faltar en desem-
bre de 2021.
L’encarregada de fer la semblança de l’homenatjada va ser 
Carmen Salt, secretària del jurat dels premis 2022: “Hi ha per-
sones que arriben a la teua vida i, de seguida, troben un espai 
on quedar-se. Són màgiques. Són especials. Laura Cabedo era 
així, màgica, especial. Laura va participar en el nostre concurs 
de poesia Camí de la Nòria i com no, el va guanyar. La seua 
veu, dolçor i sentiment recitant poesia ens va captivar. La seua 
persona era tot un cant a la vida. La seua amistat va ser un 
regal per a l’EPA…
“Per mèrits propis formà part del jurat del nostre premi de po-

esia i fou un plaer escoltar les seues valoracions i gaudir de la 
seua presència. “El millor premi per a nosaltres va ser conèi-
xer-te. Va estar un plaer coincidir amb tu…”
Laura Cabedo ens ha deixat una copiosa obra literària, tant de 
poesia com de relats, en valencià i en castellà, i va portar el 
nom de Torrent arreu de l’Estat perquè participava en con-
cursos de molt diferents entitats i institucions amb uns grans 
resultats, que es podrien resumir amb la xifra de més de 60 
premis. 
Seu és el llibre Vidas mojadas (títol del treball que li va premiar 
l’A VV El Vedat en 2016), de 238 pàgines amb il·lustracions 
del seu germà Sergio Cabedo, que conté un compendi de relats  
premiats en diferents certàmens literaris des de l’any 2012 a 
2019, que tindria una primera reedició en 2020.
El 30 de setembre, dins de la programació de la 49 Fira del 
Llibre de Torrent, l’Associació Torrent de Paraules va retre un 
homenatge a Laura Cabedo per la seua contribució a l’oferta 
cultural del poble coincidint amb el primer aniversari de la 
seua mort.

31 - MAIG - 2022

PREMIS HORTA SUD EL PERIÓDICO DE AQUÍ

Prop de 400 persones es van donar cita al Centre Cultural El 
Molí (Benetússer), el 31 de maig, a la gala dels VII Premis d’El 
Periódico de aquí-l’Horta Sud.
Va ser  presentada per la periodista Silvia Costa i es van ator-
gar 21 guardons en 19 categories diferents per posar en valor 
el treball que diferents entitats, associacions, administracions, 
empreses i particulars realitzen de manera diària a la comarca.
En categoria Municipalisme es va premiar el Pla Estratègic 
2030 de l’Ajuntament de Alcàsser, així com el Pla de Foment 
d’infraestructures Cíviques Urbanes i Sostenibles (FICUS) de 
l’Ajuntament de Torrent. 

En Salut, es va reconéixer el treball de la Clínica Sergio Baviera 
de Torrent després de més de 20 anys al sector. 
El guardó de Medi Ambient va posar en valor el programa pi-
lot de recollida de poda porta a porta als barris residencials de 
Torrent.
En la categoria Tota una vida es va reconéixer la feina de 
Francisco Simó, propietari d’una empresa dedicada a l’activitat 
de pintura comercial a Torrent.
El darrer guardó, el Premi Especial, se li va lliurar a la Manco-
munitat de l’Horta Sud l’any en què celebrava el 40é aniver-
sari. 

11 - JUNY - 2022

50 ANYS DE LA BANDA LLUVIA I HOMENATGE A RUBÉN MEDINA
La banda de Torrent Lluvia va tornar a l’escenari pel seu 50é 
aniversari i en homenatge a Rubén Medina -que va faltar en 
2021-, dissabte 11 de juny, a l’Hort de Trénor.
Rubén estava preparant amb il·lusió la tornada als escenaris 
juntament amb els seus companys i amics del grup per cele-
brar el seu 50é aniversari, però la malaltia i la pandèmia mun-
dial van frustrar el seu somni.

A la vetlada es va recordar la trajectòria musical de la banda 
i es van estrenar 4 nous temes que va compondre Rubén Me-
dina abans de morir. Jéssica, la seua filla, que va cantar estes 
cançons, va rebre a l’escenari el reconeixement del grup pel 
treball realitzat sense oblidar la seua altra activitat molt im-
portant en l’àmbit dels mitjans informatius de la localitat, que 
es consolidaria amb la creació del Nou Torrentí i Nou Horta, 
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que actualment gestiona Jéssica.
Lluvia es va crear sobre els anys 70, quan uns joves (Paco 
Giménez Aspirina, guitarra i veu; Enrique Montoro, baixista; 
Juan Barreda, bateria; Francisco Fajardo, teclats; Miguel Car-
rión, saxo i Luís Díaz, trompeta) van decidir muntar el seu pro-
pi grup aprofitant la formació adquirida alguns a la Banda de 

Música del Cercle Catòlic de Torrent. Rubén Medina es va in-
corporar posteriorment davant de l’absència del vocalista per 
estar complint el servei militar, i allí romandria fins la retirada 
del grup en els 90.
En febrer de 2016 tornarien a l’escenari, a excepció de Luis 
Díaz, per celebrar els 45 anys de la seua fundació.

12 - JUNY - 2022

HOMENATGE A PILAR ABAD EN EL 40 ANIVERSARI DE CÁRITAS SAGRADA 
FAMÍLIA

Cáritas de la Parròquia de la Sagrada Família celebrà el 40 ani-
versari de la seua fundació amb una Eucaristia a la qual va 
assistir el director de Cáritas Diocesana Nacho Grande.
El rector de la Sagrada Família Pablo Aranda va comunicar que 
el centre de Càritas de la parròquia s’anomenaria des d’aquell 
moment Centre Càritas Parroquial Sagrada Família Pilar Abad, 
en homenatge a qui ha estat i n’és la directora durant 40 anys. 
Pilar, acompanyada de la seua família, va rebre l’homenatge 
de Cáritas i de tota la parròquia. En acabar l’Eucaristia es va 
fer un reconeixement als voluntaris que han col·laborat du-
rant estos 40 anys i es va descobrir la placa commemorativa al 
costat de l’església.
Van participar a l’acte una representació municipal, fins i tot 
exregidors de Benestar Social, així com membres de Cáritas 
d’altres parròquies de la localitat i els usuaris.

En la seua llarga trajectòria de persona benefactora Pilar Abad 
de l’Ejido ha tingut diferents reconeixements: Premi Cáritas 
Parroquial a la Millor Labor Social, que li va concedir el Club 
de Gerents de Torrent; Premi del Grup Rociero de Torrent a la 
seua labor en pro dels necessitats; Premi Dona Atenea 2009 
de l’Ajuntament de Torrent; i homenatge de Cáritas Interpar-
roquial l’any 2017 en què va deixar la presidència d’eixe orga-
nisme per dedicar-se exclusivament a Cáritas Sagrada Família.
Pilar Abad, casada i amb tres fills, ha dedicat una bona part 
del seu temps a procurar el benestar dels altres, treball que va 
començar quan residia a València, amb les germanes de la Ca-
ritat de Sant Vicent de Paül, a la parròquia de la Bona Guia, en 
el barri de la Malva-rosa, on romandria un període de 7 anys, 
que va finalitzar en traslladar-se la família a Torrent.
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16 - JUNY - 2022

ACTE D’HOMENATGE AL PROFESSORAT QUE ES JUBILA 

L’Hort de Trènor fou l’escenari de l’acte en honor als docents 
dels centres de la ciutat que es jubilaven en el curs, i van rebre 
de l’Ajuntament una placa en reconeixement de la seua trajec-
tòria educativa.
Anna Vivó presentà l’acte, que es va iniciar amb les paraules 
de la Regidora d’Educació, Patricia Sáez, qui mostrà l’agraï-
ment “per tants anys d’impecable treball al servici de la comu-
nitat educativa, en què s’ha instruït  estudiants i alhora s’ha 
format  persones”.
En representació del col·lectiu de mestres homenatjats van in-
tervindre dos d’ells: Ana Cruz i Carles Cano, este últim amb 

unes paraules plenes de bon humor i ironia, pròpies de l’artista 
que és en el seu temps lliure.
Les professores i professors homenatjats van ser: 
Carles Cano (Centre EPA), Ana Cruz, Consuelo Rubio i Mag-
dalena Wilde (Col·legi Madre Sacramento), M. Salud Fabià, M. 
Dolores Ortiz i M. Amparo Puig (Col·legi Montesión), M. Isabel 
Goñi i Alejandro Lorente (IES La Marxadella), Empar Llimerá 
(IES Tirant lo Blanc), Amelia López (CEIP Juan XXIII), Rosario 
Muñoz (CEIP El Molí), Carmen Patiño (CEIP Federico Maicas) i 
Eduardo Ventura (Conservatori de Música).

19 - JUNY - 2022

LAURA ABRAHAM I CAROLINA LÓPEZ (CPMT), PREMIADES AL CONCURS DE 
CLARINET DE LLÍRIA

Les alumnes de clarinet del Conservatori de Torrent Laura 
Abraham Fuentes (de quart d’ensenyaments elementals) i Ca-
rolina López Sánchez (segon d’ensenyaments professionals), 
que tenen a Eduardo Ventura de mestre, van aconseguir el 
segon i primer premi, respectivament, de les seues categories 
en la segona edició del Concurs Nacional de Clarinet organit-
zat per S&M Music amb la col·laboració de l’Ajuntament de 

Llíria, celebrat els dies 18 i 19 de juny en el conservatori d’esta 
localitat.
Durant eixes jornades les persones amants del clarinet i de la 
música van poder gaudir tant del concurs com de les diferents 
activitats programades: classes magistrals, visites guiades, gas-
tronomia, exposicions d’instruments i accessoris a càrrec de 
les principals marques del sector, a més de concerts.



35

PREMIS I RECONEIXEMENTS

23 - JUNY - 2022

EXPOSICIÓ D’ÁNGEL CELADA EN LA PROGRAMACIÓ DE VALÈNCIA CAPITAL 
MUNDIAL DEL DISSENY 

Del 23 de juny al 2 de juliol, l’artista torrentí Ángel Celada, 
conjuntament amb Eugenio Simó, va protagonitzar l’exposició 
“Un discurso fuera de contexto”, a la Galeria Thema, dins de les 
accions de la València Capital Mundial del Disseny.
Eugeni Simó (dissenyador de logos com l’actual imatge del 
Centre del Carme) recorria a la forma quadre per presentar 
una sèrie d’impressions que delineen, no sense ironies, l’arqui-
tectura moderna com un artifici de la comunicació. Per la seua 
banda, Ángel Celada va presentar una sèrie de decollages com 
una forma d’escombrada dels carrers d’una ciutat sepultada 
per tota mena d’imatges i eslògans, on el soroll visual ho tapa 
tot, com per exemple en “Ensayo para una poética”.
L’activitat d’Ángel de 2022 ja s’havia mostrat puixant prèvia-
ment amb la seua presència en el XXI Premi de Pintura Arts 
Plàstiques Universitat de Múrcia i l’obra “Punto de Inflexión” 
(febrer); seleccionat, “Dos veces lo sé”, per tercera vegada con-
secutiva al XL Certamen Salvador Soria Vila de Benissa 2022, 
amb l’exposició corresponent al Centre d’Art Taller d’Ivars 
(maig); i seleccionat d’entre 255 obres al XVII Concurs Nacio-

nal de Pintura El Primero 2022 de Fariña (juny).
Posteriorment, en juliol, va participar en la 83a Exposició In-
ternacional d’Arts Plàstiques de Valdepeñas i a l’Exposició 
Museari Queer Art 6, al Museu de Belles Arts de Xàtiva.
En setembre va ser seleccionat amb altres 21 obres en el 21é 
Concurs d’Arts Plàstiques de Quart de Poblet, amb “Ahora la 
equis es la tachada”. Gran ressò dels artistes torrentins en esta 
convocatòria que, a més de Celada, tingué a Miquel Ponce (“Sín 
título. Las formas que emergen”) com a guanyador, i a Sergio 
Rocafort (“Raíz”) també seleccionat.
En octubre, a la 37 edició dels Premis de Pintura Vila de Puçol, 
Ángel Celada va guanyar la menció d’honor amb “Ensayo para 
una poética” i va participar a l’exposició del IX Premio Mardel 
Arts Visuales 2022, a la Sala Dormitori del CCCC.
Finalment, del 24 de novembre al 16 de desembre, presentà a 
la Galeria Espai B, de Barcelona, l’exposició titulada “La pintu-
ra en equilibrio”.

30 - JUNY - 2022

ARIANNE ALGARRA REP EL PREMI CRISÀLIDE A L’ACTRIU REVELACIÓ 2022
El Teatre Talia de València va acollir el 30 de juny la gala d’en-
trega dels premis de l’Associació d’Actors i Actrius Professio-
nals Valencians (AAPV), una celebració que s’ha tornat a or-
ganitzar després de dos anys d’aturada a causa de la pandèmia.
L’actriu torrentina Arianne Algarra, que ha format part del 
repartiment de Les Saurines, Cremallera i Maletes de terra, va 
guanyar el Premi Crisàlide a l’actriu revelació 2022, en com-
petència amb Estela Domínguez i Mary Porcar, les altres dos 
nominades.
Arianne Algarra va nàixer el 1994, d’avis i pares torrentins, i 
als 7 anys va descobrir, al col·legi San José y Santa  Ana (Trini-
tàries) de la mà de la seua mestra María Dolores Pulido, la fas-
cinació pel teatre, a què dedicaria una part important del seu 
temps lliure, més enllà de les representacions escolars, perquè 
en la jubilació de la mestra, es va crear el grup Retablillo, amb 
alumnes, exalumnes i altres aficionats, fora ja del centre esco-
lar, i allí estava Arianne amb la seua col·laboració -i també amb 
el grup Margara a Escena amb el qual presentaria Málaga llo-
ra a l’Auditori de Torrent-, treball que continuaria fins a l’any 
2013, quan ja estudiava en l’ESAD (Escola Superior d’Art Dra-
màtic), estudis que ampliaria amb la  Fundació Shakespeare i 
professionals de renom com ara Paco Zarzoso, Isabel Rocatti, 
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Vivi Tellas o Begoña Tena. 
L’any 2016 és campiona d’Espanya en esgrima escènica mo-
dalitat “batalla” al costat de la Sala d’Armes de València, detall 
que ens parla del nivell a què pot arribar el seu interés per la 
formació. 
Com a actriu, participa en muntatges acadèmics com La rosa i 
l’espina (2015) o Macbeth (2016); i com a professional treballa a 
Canino (2015), Fills de Verònica (2017), Rapunzel (2019), Classe 
(2019), “Maletes de terra” (2020), de Visitants – La Medusa, que 

s’alça amb el premi a Millor Espectacle d’Arts de Carrer de les 
Arts Escèniques Valencianes; Cremallera (2020), Les Saurines 
(2021), Historia de una escalera (2022), i L’Artefacte (2022). 
El 28 de novembre, en què es lliuraven els Premis de les Arts 
Escèniques 2022 de l’Institut Valencià de Cultura, va ser una 
de les tres nominades a Millor Actriu, per l’espectacle d’El 
Gatopardo i la Zafirina El artefacto. Completaven la llista de 
nominades Rebeca Valls i Silvia Valero, guanyadora de la dis-
tinció esta última per Una vez, una casa. 

30 - JUNY - 2022

FERRAN MARTÍNEZ I HERMELINDA CARRILERO, D’ENTRE ELS PREMIS 
ASSOCIACIÓ ARTIC

L’associació ARTIC-Alcohòlics Rehabilitats de Torrent i Co-
marca van lliurar els seus premis anuals en un acte a l’Hort 
de Trénor, el 30 de juny, coincidint amb el Dia Internacional 
contra les Substàncies Addictives i per a reconéixer el compro-
mís social de persones i entitats que treballen per millorar les 
condicions vitals de la gent.
Es van atorgar quatre guardons:
Ferran Martínez, de la Falla Cronista Vicent Beguer, la qual 
aporta col·laboracions contínues amb les associacions de la 
ciutat en diferents àmbits.

Hermelinda Carrilero, voluntària de l’associació ARTIC, pro-
fessora de pintura als seus tallers i sempre disposada per a col-
laborar en la resta d’activitats.
Associació Valenciana d’Exalcohòlics (AVEX) després del 50é 
aniversari el 2020 i per ser la primera a la Comunitat Valenci-
ana i pionera en la formació de moltes altres. 
I Agrupació Fènix de Voleibol del Barri del Crist que treballa 
per la integració social dels adolescents de la zona i la promoció 
de l’esport i els hàbits saludables per prevenir el consum de 
substàncies.
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1 - JULIOL - 2022

SERGIO ROCAFORT REP UN ACCÈSSIT DEL PREMI NACIONAL DE PINTURA 
FUNDACIÓ MAINEL

Sergio Rocafort (Torrent, 1995), graduat en Belles Arts i Màster 
de Producció Artística per la Universitat Politècnica de Valèn-
cia, va obtindre un dels dos accèssits a la vint-i-cinquena edició 
del Premi Nacional de Pintura Fundació Mainel, que va gua-
nyar Cristina Gamón.
Les seues obres es troben a prestigioses col·leccions, com la 

de la Fundació Bancaixa o la de la Fundació Mutua Levante. 
També a la Universitat Politècnica de València i als ajunta-
ments de Granada, Las Rozas, Torrent, Algemesí i Paterna, 
entre d’altres.
El Premi Nacional de Pintura de la Fundació Mainel reconeix 
des del 1998 el treball dels artistes menors de 35 anys, amb 
l’objectiu d’encoratjar i impulsar la tasca creativa dels joves 
que comencen a obrir-se pas al món de l’art. En esta edició 
participaren 150 joves nascuts a 88 localitats no només espa-
nyoles, també d’Argentina, Itàlia, Mèxic i Uruguai.
L’artista torrentí ja havia guanyat el 18 de febrer el XXXIII 
Premi de Pintura del Concurs de Creadors de Benidorm, amb 
la seua obra “El resistente”, premi al qual concorregueren 15 
joves. 
Del 3 a 30 de setembre participaria en l’exposició del 21é Con-
curs d’Arts Plàstiques a la Casa de Cultura de Quart de Poblet, 
on a més l’artista torrentí Miquel Ponce va obtindre el primer 
premi amb “Sin título (Las formas que emergen)”, i també va 
ser seleccionat un altre artista local, Ángel Celada. 

8 - JULIOL - 2022

XXXVI GALA DE L’ESPORT DE TORRENT 2022

A la Gala de l’Esport de Torrent 2022 es va reconéixer l’esforç 
i la dedicació dels seus esportistes.
Es va nomenar Millor Esportista de l’Any Celia Rodríguez, del 
Club de Gimnàstica Rítmica Almara Burjassot, premiada amb 
aquest reconeixement per la seua fulgurant i reeixida trajec-
tòria, que compta amb diverses medalles d’or al Campionat 
d’Espanya i nombrosos guardons i èxits a nivell autonòmic, els 
quals li han valgut per ser convocada amb la selecció de la Re-
ial Federació Espanyola.
Un dels moments més emotius de la vesprada va arribar amb 
el lliurament dels premis honorífics Esport Sense Barrers, Tota 
una Vida i Llegendes de l’Esport de Torrent. El primer va ser 
lliurat a Lydia Ramos, la multidisciplinar atleta torrentina que 
ha tornat a demostrar del que és capaç a l’esport de la boc-
cia, després de nombrosos èxits en altres modalitats esporti-
ves. Per la seua banda, Federico Esteve va rebre el premi Tota 

una Vida, en reconeixement del seu paper actiu a la funda-
ció del Club Esportiu Montesión, al qual ha estat vinculat des 
dels seus inicis com a delegat fins al seu nomenament com a 
president l’any 2009, lloc que actualment exercix. Finalment, 
el pilotari Manolo Silla, un dels noms propis més destacats de 
la història de l’esport torrentí, va ser reconegut amb el premi 
Llegendes de l’Esport de Torrent, el qual va recollir la seua ví-
dua a l’escenari.
ENTRENADOR DE L’ANY: Helio Carratalá (Club Esportiu 
Herca).
CLUB ESPORTIU AMB MILLOR TRAJECTÒRIA: Club Atletis-
me Torrent.
MILLOR ESPORTISTA MINIOLIMPIADA ESCOLAR: Joan 
Sánchez (Col·legi Santa Teresa de Jesús El Vedat).
MILLOR ESPORTISTA ALEVÍ FEMENINA: Valeria Escrihuela 
(Club Esportiu Alquimia).
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MILLOR ESPORTISTA ALEVÍ MASCULÍ: Jaume Villalba 
(Club Atletisme Torrent).
MILLOR ESPORTISTA INFANTIL FEMENINA: Sara Romero 
(Club Atletisme Torrent).
MILLOR ESPORTISTA INFANTIL MASCULÍ: Iván Carles 
(Club Atletisme Torrent).
MILLOR ESPORTISTA CADET FEMENINA: Martina Llovera 
Verdet (Club Esportiu Herca).
MILLOR ESPORTISTA CADET MASCULÍ: Carlos Martín (Club 

Handbol Torrent).
MILLOR ESPORTISTA JUVENIL FEMENÍ: Alejandra Méndez 
(Club Atletisme Torrent).
MILLOR ESPORTISTA JUVENIL MASCULÍ: Alex López (Club 
Atletisme Torrent).
ESPORTISTA FEMENINA AMB MAJOR PROJECCIÓ: Sara 
López (Club Atletisme Torrent).
ESPORTISTA MASCULÍ AMB MAJOR PROJECCIÓ: Sergio 
Carbó (Club Atletisme Torrent).

18 - JULIOL - 2022

HOMENATGE A PACO CABANES “EL GENOVÉS” AL TRINQUET DE TORRENT 
La 5a edició del Trofeu d’Escala i Corda Ciutat de Torrent, dis-
putat en la 3a setmana de juliol, es va iniciar amb un home-
natge a Paco Cabanes Pastor “El Genovés”, aprofitant l’ocasió 
d’una partida, la 1a semifinal del torneig en què competia Ge-
novés II, el seu fill, que formava parella amb Nacho Carlos, que 
s’imposaren a Giner i Javi Hilari.
El Genovés -que va faltar en 2021, a l’edat de 67 anys- està 
considerat com el millor jugador i màxim exponent d’esta dis-
ciplina en el segle XX, i fou reconegut i honorat per públic con-
gregat al trinquet davant la presència de la seua família.
Va ser reconegut molts anys com l’adversari a batre. La seua 
etapa d’esplendor començà on acaba la de Rovellet, coincidix 
amb les d’Eusebio, Enric Sarasol, Fredi o Puchol i donà pas a la 
del següent número u, Álvaro (el qual tingué com a principal 
contrincant Genovés II, fill de Paco). També fou membre de la 
Selecció Valenciana de Pilota, l’última volta en 2004. 
D’entre els premis rebuts destaquen: la Medalla d’Or de la Ge-
neralitat Valenciana al Mèrit Esportiu, el de l’Ajuntament del 
seu poble El Genovés (La Costera) i un dels Premis Octubre.

 22 - JULIOL - 2022

IGNACIO LLOPIS GUANYA EL 2N PREMI DE COMPOSICIÓ DE L’AJUNTAMENT 
DE CANDELARIA
Ignacio Llopis Perpiñán, músic vinculat a la Unió Musical de 
Torrent, va guanyar el segon premi de composició per a ban-
da del 5é Concurs Biennal Abilio Alonso Otazo, de Candelaria 
(Santa Cruz de Tenerife), amb “Las aventuras de Arthuer Gor-
don Pym”, per darrere de l’obra “1º Kepler 438 –B. Exoplanetas 
una nueva esperanza”, de José Manuel Encinoso Fernández.  
Es dona la circumstància que dos poemes simfònics d’ell, “Ring 
of Kerry” i “El rellotge del judici final”, ja havien guanyat el pri-
mer i tercer premi del mateix concurs en les edicions de 2016 i 
2020, respectivament.
Ignacio Llopis (1986) va iniciar els estudis musicals d’oboè a 
l’escola de la Unió Musical de Torrent amb Miguel Morellà, 
amb qui realitza posteriorment el grau professional al Conser-
vatori José Iturbi de València, i posteriorment cursaria el grau 
superior al Conservatori Joaquín Rodrigo de València.
Al camp de la direcció ha estat director de les següents for-
macions: Cor d’Educands de l’escola d’Alfara del Patriarca, 
Cor de la SMUTF (2014-2018), Conjunt instrumental de la 
SMUTF (2012-2017), Cors Saltarello i Trotto de la Unió Musi-
cal d’Alaquàs (2014-2021), Conjunt instrumental d’adults de la 
Unió Musical d’Alaquàs (2017-2021), Conjunt coral de l’escola 
de la UMT (2019-present), Banda d’Iniciació de la Unió Mu-
sical de Torrent (2020), Banda del CEIP Bonavista d’Alaquàs 

(2020-present).
Actualment és professor d’oboè i/o llenguatge musical a: Unió 
Musical de Torrent, Societat de la Unió Musical de Tres For-
ques, Agrupació musical d’Alfara del Patriarca, Unió Musical 
d’Alaquàs, Unió Musical de Moncada i Societat Musical de 
Bonrepós i Mirambell.
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30 - AGOST - 2022

M. SALUD FENOLL, NOVA DIRECTORA DE LA COMUNITAT SALESIANA DE 
TERRASSA

La germana salesiana M. Salud Fenoll va ser presentada com 
a nova directora de la Comunitat de Terrassa, després d’una 
llaga trajectòria que inclou les cases de Sabadell, Barcelona, 
València, Saragossa, Barcelona-Montbau, Pamplona, Sueca, 
Alacant i Sant Vicenç dels Horts.
Maria Salud (Torrent, 1949) va rebre dels seus pares Pascual i 
Salud una educació en valors humans de treball ben fet, hon-
radesa i solidaritat, que es completaria amb les classes a l’esco-
la pública Lope de Vega, les Franciscanes i les Salesianes del 
Dominical.
Va treballar 6 anys a l’empresa Peris Andreu mentre parti-
cipava en les activitats socials i de voluntariat del poble i en 
complir 21 anys es va plantejar fer alguna cosa pels altres 
d’una manera més estable i va marxar a Saragossa per a co-
mençar la seua formació com a filla de María Auxiliadora, que 

ha continuat fins a l’actualitat, amb les seues maletes plenes de 
noms recorrent molts quilòmetres des de l’any de 1975, en què 
va fer la seua Primera Professió de viure amb pobresa, caste-
dat i obediència.
De Torrent recorda amb molt d’afecte els matins i vesprades 
dels diumenges pujant a la Marxadella per a la catequesi dels 
xiquets, l’eucaristia i l’oratori festiu, les activitats en la Frater-
nitat de la Verge de Lourdes amb persones malaltes i discapa-
citades i les bones estones passades en la comissió de la Falla de 
l’Avinguda i amb les seues amigues i amics.
A primers de setembre hi hagueren també altres dos nomena-
ments relacionats amb el nostre poble: M. Ángeles Cano, per a 
la comunitat salesiana de Torrent, i Blanca Polo, dotze anys en 
Torrent, per a la casa de Sant Vicenç dels Horts.

3 - SETEMBRE - 2022

MIQUEL PONCE GUANYA EL XXI PREMI D’ARTS PLÀSTIQUES QUART 
DE POBLET

L’artista plàstic de Torrent Miquel Ponce es va fer amb el pri-
mer premi de pintura del XXI Concurs d’Arts Plàstiques de 
Quart de Poblet, amb la seua obra “Sin título (Las formas que 
emergen)”, entre un total de 22 obres seleccionades, a l’acte de 

lliurament de premis i inauguració de l’exposició a la Casa de 
Cultura, el 3 de setembre.
En el Concurs de Pintura van ser seleccionades també “Ahora 
la equis es la tachada”, d’Ángel Celada, i “Raíz”, de Sergio Ro-
cafort, que completen l’alt nivell de participació de la nostra 
ciutat en este certamen.
En juny Miquel va ser un dels seleccionats pel jurat de la XXV 
Mostra d’Art Públic, d’entre els 54 projectes presentats, amb 
l’obra “Seqüència”. L’artista torrentina Cris Bartual també va 
ser escollida en esta convocatòria amb l’obra “Arqueologia de 
la imatge”. La XXV Mostra d’Art Públic se celebraria del 3 al 28 
d’octubre en el campus de Burjassot, i del 21 d’octubre al 18 de 
novembre en el campus de Blasco Ibáñez.
I anteriorment, a principis de maig, havia estat seleccionat 
amb ‘Un ensayo sobre el espacio’ pel el Museu Valencià de la 
Il·lustració i la Modernitat (MuVIM) per a la realització de pro-
jectes d’instal·lació artística a mostrar en 2022 i 2023.
En 2022 va participar en les exposicions “Ara les possibilitats 
són infinites” (Galeria Fran Reus, Palma de Mallorca), “La na-
turaleza de las cosas” amb Cris Bartual (L’espai, Torrent), “Per-
fect location” (Volta Gallery, València) i “PAM!PAM!21” (Reales 
Atarazanas, València).
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6 - SETEMBRE - 2022

ALICIA SALVADOR, ELEGIDA PRESIDENTA DE LA SOCIETAT ESPANYOLA DE 
PSICOBIOLOGIA
La catedràtica de la Facultat de Psicologia de la Universitat de 
València Alicia Salvador va estar triada presidenta de la Soci-
etat Espanyola de Psicobiologia per al trienni 2022-2025 i va 
substituir a M. Ángeles Zafra Palma, anterior responsable de 
l’Organització.
La Societat Espanyola de Psicobiologia (SepPsicoBio) es crea al 
novembre de 2015 per iniciativa de professors que impartixen 
docència i duen a terme la seua recerca a diferents universi-
tats espanyoles a l’àmbit de la Psicobiologia. Aquesta ciència té 
l’enorme repte d’explicar els fonaments biològics del compor-
tament, i des de la dècada dels 70 del segle passat es desenvo-
lupa al nostre país una intensa activitat investigadora per part 
de professors d’aquesta àrea vinculats als més de 50 departa-
ments de psicobiologia ubicats a les facultats de Psicologia, així 
com en altres centres de recerca.
En juliol s’havia celebrat el VI Congrés Internacional de Psico-
biologia a la Facultat de Psicologia de la Universitat de Valèn-
cia, organitzat per esta mateixa entitat, en què es van reunir 
més de 240 participants d’uns deu països i més de 25 universi-
tats espanyoles. Les conferències convidades van estar a càr-
rec de prestigiosos investigadors de diferents països com el Dr. 
Alvaro Pascual Leone (U Harvard, USA), la Dra. Carmen San-
din (École Polythecnique Fédérale de Lausanne, Suïssa), el Dr. 

Philipe Courtet (U. de Montpellier, França) i el Dr. Rohleder, de 
la U. Friedrich Alexander University (Alemanya). 
El congrés va estar organitzat davall la presidència de la pro-
fessora Alicia Salvador (vinculada a la nostra ciutat per raons 
de residència i activitat cultural) i un comitè format per diver-
sos membres del Departament de Psicobiologia.

10 - SETEMBRE - 2022

HOMENATGE A LA COMUNITAT EXTREMENYA DE LA CIUTAT

Torrent va homenatjar la comunitat extremenya de la ciutat 
plantant una alzina en l’avinguda Reina Sofia, dissabte 10 de 
setembre, el que podria ser l’inici del Jardí de les Autonomies 
de Torrent.
L’acte va organitzar-se amb motiu de la celebració, el dia 8 de 
setembre, del Dia d’Extremadura, amb la participació de mem-
bres de la corporació municipal, amb l’alcalde Jesús Ros, i l’As-
sociació Unió Extremenya, que volien recordar les 900 perso-
nes d’esta Comunitat residents a Torrent. Es va plantar una 
alzina (arbre típic de la regió) i es va inaugurar una placa com-
memorativa en honor a la comunitat extremenya de la ciutat.

En l’acte, la presidenta de l’associació, Pepa Castillo, es va mos-
trar visiblement emocionada i va voler agrair tal reconeixe-
ment: “Vaig venir a Torrent des d’Extremadura amb 16 anys 
i m’he sentit com una més. I com jo, tants altres. La ciutat i els 
seus habitants em van acollir com si haguera nascut ací, per 
això puc dir orgullosa que soc extremenya i torrentina”. 
En finalitzar l’acte, la jornada va continuar amb un dinar po-
pular a càrrec de l’Associació Unió Extremenya al poliesportiu 
Anabel Medina, el qual va estar protagonitzat per un dels plats 
més populars d’Extremadura, “las migas”.
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12 - SETEMBRE - 2022

CRIS BARTUAL, SELECCIONADA PEL MUSEU DE LA UNIVERSITAT 
D’ALACANT EN LA CONVOCATÒRIA DE RESIDÈNCIA DE CREACIÓ I
INVESTIGACIÓ ARTÍSTICA

“Sumergirse en un espejo” és el títol del projecte seleccionat pel 
Museu de la Universitat d’Alacant (MUA) de l‘artista torrenti-
na Cris Bartual Murgui, dins de la huitena convocatòria anual 
de residència de creació i investigació en art contemporani, 
que es desenvolupà del 12 al 23 de setembre.

Cris Bartual en aquest projecte ens planteja la possibilitat d’ha-
bitar les imatges, de viatjar al seu interior per revelar-ne de 
nous llocs. En el seu procés de treball experimenta mitjançant 
aparells com càmeres o escàners, on rastreja els espais propers 
del seu entorn amb la intenció de generar noves realitats vi-
suals ja siga a partir d’errors tecnològics dels instruments amb 
què treballa o bé amb les pròpies troballes del procés creatiu.
Enguany ha exposat en espais com el Museu de Belles Arts de 
Castelló i la galeria DiGallery (Sevilla), per l’abril; i en maig, a 
l’Espai (Torrent), En este últim amb el també artista torrentí 
Miquel Ponce en l’exposició titulada “La naturaleza de las co-
sas”.
Per a l’octubre de 2022 exposà les obres seleccionades en la 
XXV edició de la Mostra d’Art Públic / Universitat Pública 
amb el projecte “Temps, imatge i superfície”; i en la 3a edició 
del Recreo Art Book Fair, a l’IVAM València, amb una publica-
ció fotogràfica anomenada “Fantasías”. 
Cris Bartual (València, 1996) és una artista visual que treballa 
a partir de la fotografia i mitjançant ella s’allunya del món real 
i tangible, on les imatges ens fan entrar al seu món personal. 
Està graduada en Belles Arts per la Univeristat Politècnica de 
València, va realitzar una beca Erasmus a la Facultade de Be-
las Artes do Porto i ha realitzat el Màster d’Educació especia-
litzat en Arts Visuals a la Universitat de València. 

24 - SETEMBRE - 2022

CELEBRACIÓ DEL 50 ANIVERSARI DE LA FALLA PARE MÉNDEZ

La Falla Pare Méndez va celebrar el 50 aniversari de la seua 
fundació en un acte que va reunir la majoria de representants 
que han passat per esta comissió.
La falla va ser fundada per un grup d’amics, amb José Perpiñá 
Pla d’animador, que en 1972 van decidir unir-se a les onze co-

missions ja existents al poble.
Quinze dies abans d’este acte s’havia organitzat un sopar de 
germanor per a les persones que han participat en la falla du-
rant estos 50 anys.
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29 - SETEMBRE - 2022

NOMENAMENT D’ALBERT SESÉ COM A PRESIDENT DE L’EUROPEAN 
ASSOCIATION OF METHODOLOGY
El catedràtic de Psicología de la Universitat de les Illes Balears, 
el torrentí Albet Sesé fou elegit, el 29 de setembre, president 
de l’European Association of Methodology (EAM), amb seu a 
Jena (Alemanya).
L’EAM es dedica especialment a la promoció de l’estudi i l’en-
senyament dels mètodes de recerca en les ciències del com-
portament, socials, educatives i sanitàries, el foment de l’in-
tercanvi entre la comunitat científica a Europa i altres llocs del 
món, el suport a les activitats dels grups nacionals i els seus 
membres promovent sinèrgies entre grups i les publicacions 
en els camps esmentats.
Albert Sesé, catedràtic de Metodologia de les Ciències del Com-
portament del Departament de Psicologia de la Universitat de 
les Illes Balears (UIB), ocupa un lloc destacat en el camp de la 
recerca en Psicologia, com ho demostren un llarg nombre de 
projectes i beques competitives. 
És l’investigador principal del grup de recerca d’Anàlisi de 
Dades (GRAD) de la UIB i del grup Procediments estadístics i 
psicomètrics aplicats en ciències de la salut (PSICOMEST), de 
l’Institut d’Investigació Sanitària de les Illes Balears (IdISBa).
La seua dedicació actual se centra en l’estudi dels mètodes es-
tadístics i psicomètrics per a l’anàlisi d’estructures latents, a la 
pràctica basada en l’evidència a Psicologia, a l’estudi de la pre-
venció dels riscs laborals, a la prevenció de l’obesitat infantil, 
a la prosocialitat com a factor protector de les addiccions en 
població adolescent, i a l’aplicació de la realitat virtual com a 
mètode experimental, entre altres temes.
Albert Sesé (Torrent, 1970) va estudiar a la Facultat de Va-

lència, on va obtindre el premi extraordinari de llicenciatura 
(1994) i el tercer premi  nacional en Psicologia (1995). D’aquesta 
facultat seria professor ajudant durant quatre anys, i després, 
a Mallorca, a partir de 2004, seria Professor Titular d’Univer-
sitat, obtindria el premi de doctorat. També seria distingit amb 
el premi internacional de recerca Early Career Award of the 
Stress and Anxiety Research Society (STAR) en 2008 i va estar 
nominat a millor psicòleg d’Espanya de l’any 2016. En els dos 
últims anys, ha exercit la càtedra universitària Metodologia 
de les Ciències del Comportament a la facultat de la qual va ser 
degà entre 2006 i 2016.

30 - SETEMBRE - 2022

HOMENATGE A LA POLICIA LOCAL

L’Hort de Trénor va acollir, el 30 de setembre, un acte en ho-
nor als i les agents de la Policia Local de Torrent, amb el qual la 
ciutat va voler reconéixer la labor i l’esforç diari dels membres 
del cos per garantir la seguretat de la ciutadania.
L’alcalde Jesús Ros, la regidora de Seguretat Ciutadana, Inma 
Amat, i el cap del cos de la Policia Local de Torrent, Eduar-
do Martínez, van ser els encarregats de lliurar les medalles i 
dedicar les felicitacions i esments amb les quals es reconeixia 
la trajectòria i els mèrits dels homenatjats, que també van es-
tar acompanyats pels membres de la Corporació Municipal, la 
societat civil i representants de la Guàrdia Civil, de la Policia 

Nacional i de l’Exèrcit de l’Aire.
L’agent Fernando García, qui es jubilava enguany, va rebre un 
diploma commemoratiu de la seua trajectòria en el cos. Es va 
realitzar un reconeixement a l’agent de la Unitat Canina, K9 
Hakan, i el seu instructor, Iván Fernández. Seguidament, 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. I, finalment, 
van ser condecorats amb la Medalla Blava amb distintiu blanc 
els següents agents: Fernando Arnal, Reyes Tamarit i Fran-
cisco Real.
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1 - OCTUBRE - 2022

AMPARO CRUZ I ALFONSO SÁNCHEZ, NOUS DEFENSORS DE LES PERSONES 
MAJORS

Amb motiu de la celebració del Dia Internacional de les Per-
sones Majors i dins del programa d’actes que es va celebrar l’1 
d’octubre, hi hagué el tradicional homenatge en el transcurs 
del qual es va nomenar com a Defensors dels Majors a Amparo 
Cruz Úbeda i Alfonso Sánchez Lara, que tindrien la missió de 
representar el col·lectiu en diferents actes al llarg de l’any.

Esta celebració, que pretén posar en valor la figura i la impor-
tància del col·lectiu de gent gran a la nostra societat, va in-
cloure la xerrada titulada “Els drets socials de la gent gran”, a 
càrrec de la confederació CONFEMAC; la lectura del Manifest 
Dia Internacional de la Gent Gran; i un concert de l’Agrupació 
Musical Els Majors de L’Horta Sud.

2 - OCTUBRE - 2022

HOMENATGE A LES MUSES DE LA MÚSICA PELS 50 ANYS DE LA UMT

L’Auditori Vicent Torrent va acollir el concert de presenta-
ció de la Musa de la Música 2022, Marta Bermell Morera, el 
2 d’octubre, en el transcurs del qual es va homenatjar a totes 
aquelles muses que han format part de la  societat al llarg dels 
seus 50 anys.
Elles són: Amparo Burgos Ortí, Ana Royo García, Mano-
li Cuñat Márquez, Belén Carratalá Tormo, Ester Royo Alba, 
Laura Izquierdo Mullor, Chelo Ferrer Miquel, Ana M. Alonso 

Martínez, Laura Martínez Martínez, Conchín Mora Roig, Pa-
tricia Sáez Orea, Carmen Adrover Guna, Verónica Mora Cer-
vera, Carolina González Ortí, Mar Andreu González, Amparo 
Guillot Muñoz, Victoria Piles Martín, Mireia Morant Andrés, 
Carmen Verdet Artés, Amparo de Dios Tronch, Esperanza Ca-
bañero Castillo, Gema Lerma Calero, Gema Guillamón Cerve-
ra, Ana M. Castro Pérez, María Caballer Sanchis i Marta Ber-
mell Morera.
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7 - OCTUBRE - 2022

EL FALLER JESÚS SALVADOR MEDINA, PRESIDENT DE L’ANY 
En el sopar d’elecció dels presidents de l’any de les Falles 2023, 
celebrat el 7 d’octubre, la fallera major de Torrent Anna Mora 
va llegir les paperetes de la votació i va resultar elegit Jesús 
Salvador Medina (Falla Antoni Pardo) que va rebre el títol de 
mans de Pepe Ortega, de la Falla Sant Roc, president de l’any 
2022.
Jesús va nàixer a València en 1977 i és faller des d’eixe mo-
ment, com li agrada dir quan li pregunten sobre la seua anti-
guyitat en la festa, i sempre de la Falla Antoni Pardo, una de 
les primeres en nàixer al poble. 
Ha deixat aparcades les seues aficions, que s’han concentrat 
en la Falla des de fa molts anys, en què ha pres un paper de 
responsabilitat en les diferents àrees, depenent del moment i 
de les necessitats.
És faller de casal, d’estar en primera línia, i considera el monu-
ment com la peça central d’ella, i a ell s’ha de dedicar el màxim 
de temps i recursos perquè la festa brille.
El president de l’any té un paper important de servir d’enllaç 
entre l’Ajuntament, Junta Local Fallera i la resta de presidents 
de la localitat, per coordinar l’ordre de presentacions i procla-
macions, i en altres aspectes organitzatius.

9 - OCTUBRE - 2022

LES EMPRESES TORRENTINES FUNCOTEX I DISEÑOS MEDI, PREMIS 
9 D’OCTUBRE DE LA GENERALITAT
L’acte institucional de la Generalitat Valenciana del 9 d’Octu-
bre va acollir el lliurament dels premis atorgats a persones i 
entitats de diferents àmbits, d’entre els quals, a l’apartat Mè-
rit per Accions en Favor de la Igualtat van ser distingides dos 
empreses de Torrent, Funcotex i Diseños Medi, els gerents de 
les quals, Carlos Pérez Ruiz i José Manuel Guillén Fernández, 
respectivament (a l’esquerra i la dreta de la foto), van rebre la 
distinció de mans del president de la Generalitat, Ximo Puig.

Funcotex és una empresa fabricant de fundes de matalàs i coi-
xins, i durant la pandèmia va haver de reacondicionar instal-
lacions, i maquinàries, per poder fabricar mascaretes, i bates 
de protecció i atendre la demanda d’aquest tipus de producte 
que hi havia a l’inici de la pandèmia.
En vista de la necessitat, van fer un acord de col·laboració en-
tre Funcotex, Diseños Medi i Ascival (Centre Especial d’Ocu-
pació), per junts agrupar més de 300 treballadors, que van do-
nar tot el seu esforç i dedicació, i van treballar durament dia i 
nit en la fabricació de productes sanitaris.
Expressen el seu reconeixement amb especial menció a tots 
els treballadors que van fer possible esta fita, i sobretot, a tota 
la gent discapacitada, que va intervindre en la consecució de 
les seues metes.
Diseños Medi, empresa dedicada a la fabricació i distribució 
de vestuari laboral i Epi’s, té, entre els seus principis, intentar 
millorar l’entorn més directe i això ho fa donant feina a més 
de 100 persones de les quals el 70 % té alguna discapacitat o 
diversitat funcional, i el 85% són dones.
L’empresa ha agraït a l’Ajuntament de Torrent que haguera 

confiat en ella en els moments més crítics que vam viure du-
rant la pandèmia de la COVID- 19, i es facilitara fabricar i sub-
ministrar les mascaretes necessàries per ajudar a disminuir el 
contagi.
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13 - OCTUBRE - 2022

XV ANIVERSARI DEL CLUB GIMNÀSTICA RÍTMICA ÀNGELS

El 13 d’octubre del 2007 Jennyfer Sorlí, amb l’ajuda dels seus 
pares, va complir un somni, va fundar el Club Gimnàstica Rít-
mica Àngels amb tan sols 16 anys, molt jove però carregada 
d’il·lusió, i una sola xiqueta per a entrenar.
A poc a poc el Club va anar creixent en gimnastes i entrenado-
res, i també en ambició. El 2014, Jenny va convocar dos de les 
seus gimnastes per competir a nivell internacional -Marta Mi-
llán i Coraima Salazar- que es van desplaçar fins a la ciutat de 
Giurgiu (Romania), on serien medallistes i obtindrien els seus 
primers reconeixements internacionals.
El Club s’obria pas a nivell nacional, aconseguint la seua par-
ticipació als Campionats d’Espanya Base individual el 2015, 
2016, 2017, 2022 i a nivell Absolut individual el 2015. Però 
alhora Jenny es va proposar desplaçar-se a un país diferent 
quan fora possible per seguir vivint l’experiència de Romnaia. 
Així es van conquerir els tapissos de Verbània (Itàlia, 2015), 

Londres (Regne Unit, 2016), Luxemburg (Països Baixos, 2017), 
Dubai (Emirats Àrabs Units, 2018), Beijing (Xina, 2019) i Koper 
(Eslovènia, 2022).
En 2015 van haver de llogar una nau industrial al polígon del 
Mas del Jutge perquè la disponibilitat d’espais i horaris muni-
cipals per a entrenes era limitada i no cobria les seues necessi-
tats i eixa ampliació fou també un element fonamental per al 
creixement del club, que hui compta amb 5 entrenadores (Jen-
nifer Sorlí, Gema Planells, Carla Giménez, Daniella Camarero 
i Marta Millán, d’esquerra a dreta de la foto) i 86 gimnastes.
La directora tècnica Jennifer Sorlí va explicar amb motiu d’es-
te aniversari que una de les coses que més satisfacció li produ-
ïx és haver aconseguit, amb el concurs de gimnastes i proge-
nitors, formar una família, extensa i complicada en ocasions, 
però família.

14 - OCTUBRE - 2022

LUISA ANDREU SIMÓ, NOMENADA CATEDRÀTICA DE LA FACULTAT 
D’ECONOMIA

Luisa Andreu Simó, llicenciada en Ciències Econòmiques i 
Empresarials per la Universitat de València, Màster of Science 
a Tourism Management & Marketing per Bournemouth Uni-
versity (Regne Unit) i doctora en Ciències Econòmiques i Em-
presarials (Universitat de València) va obtindre per resolució 

del 14 d’octubre, la plaça de Catedràtica d’Universitat a l’àrea 
de Comercialització i Investigació de Mercats de la Universitat 
de València. La professora torrentina va iniciar la seua tra-
jectòria acadèmica a la Universitat de València amb una beca 
de col·laboració al Departament de Direcció d’Empreses de la 
Facultat d’Economia el 1994-95. Posteriorment, va ser profes-
sora Associada de Florida Universitària, va obtindre una beca 
de Formació de Personal Investigador de la Generalitat Valen-
ciana a la Universitat Jaume I i va ser professora ajudant de 
Facultat a la Universitat Jaume I.
Des del curs 2001-1002 i fins a hui és professora a la Facultat 
d’Economia de la Universitat de València. En els darrers anys 
ha realitzat estades de recerca a Pensylvania State University 
(EUA), University of Cambridge (Regne Unit) i la University 
of Surrey (Regne Unit). A l’àmbit docent és autora de 16 publi-
cacions i 22 comunicacions en congressos d’innovació educa-
tiva. A l’àmbit investigador és autora de 30 capítols de llibre, 
coautora de 6 llibres, 80 articles en revistes indexades, coau-
tora de 128 ponències en congressos científics i membre de 16 
projectes de recerca finançats en convocatòries competitives. 
Ha participat al comité organitzador de 10 congressos interna-
cionals, sent el més recent l’organitzat a València el setembre 
de 2022, el 10th EIASM International Conference on Tourism 
Management & Related Issues. 
És editora associada de revistes internacionals de la Web of 
Science i membre d’associacions científiques i professionals.
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14 - OCTUBRE - 2022

TORRENT REP LA DISTINCIÓ 4 FLORS D’HONOR
El programa Viles en Flor, que complia la 5a edició, va atorgar 
el 14 d’octubre la distinció de “4 flors d’honor” a la ciutat de 
Torrent per posar en valor la riquesa natural i paisatgística del 
nostre municipi, amb la qual renovava la seua posició al costat 
de municipis com Alaquàs, Gandia o Picanya. L’acte es va cele-
brar a la Casa de Cultura de Gandia.
Al llarg de diversos mesos, la comitiva d’experts va recórrer 
centenars de quilòmetres de les diverses comarques de la Co-
munitat Valenciana per conéixer de primera mà els espais 
verds dels municipis que formen part del programa, així com 
els projectes presents i futurs dels més de 40 municipis que 
optaven a aconseguir un premi.
Viles en Flor és una iniciativa d’ASFPLANT (Associació Profes-
sional de Flors, Plantes i Tecnologia Hortícola de la Comunitat 
Valenciana) els objectius de la qual són, entre d’altres, promou-
re la protecció, millora i posada en valor dels espais verds als 
municipis de la CV i contribuir-hi a millorar la qualitat de vida 

dels seus habitants i la seua cohesió social; i millorar la imatge 
dels municipis i els seus encants de cara a visitants i turistes.

15 - OCTUBRE - 2022

I MOSTRA DE CINE SOCIAL I SALUT MENTAL  AFEM TORRENT 

Mirades Fest, la I Mostra de Cinema Social i Salut Mental de 
Torrent, organitzada per AFEM (Associació per al Suport i In-
clusió Psicosocial de Persones amb Problemes de Salut Men-
tal), va tindre lloc del 10 al 15 d’octubre, amb una organització 
molt acurada animada pel seu president Jorge Climent Llopis 
i amb un gran èxit de participació tant pels treballs presentats 
(160 de 9 països diferents) com per el públic que va assistir a les 

jornades de la Mostra, la inaugural i la de cloenda i les dues de 
projecció dels curtmetratges a la Caixa Rural de Torrent. 
Hi hagué finalment 15 curts seleccionats, de les quatre secci-
ons del certamen i es van premiar els següents:  
Secció Una altra mirada és possible: “La Banyera”, de Sergi 
Martí. Secció Mirades adolescents: “En el segundo a la izqui-
erda”, de Marco Araujo. Secció Premi del públic: “Heroína”, de 
José Manuel Macià. Secció Menció d’AFEM Torrent: “Babel”, 
d’Alexandre Sant Martí. 
Mirades Fest ha vingut per quedar-se i continuar mostrant a 
través del cinema que una altra mirada és possible en salut 
mental, una mirada que no prioritze el diagnòstic sinó la per-
sona, una mirada on la salut mental siga atesa i entesa com es 
mereix, com una qüestió més de salut, una atenció a la salut, 
digna, pública i de qualitat.
Del nivell abastat en esta primera edició -més enllà de la quali-
tat dels treballs presentats- parla el conjunt de persones espe-
cialistes que han participat en algun dels actes: Cándido Polo 
Griñán, psiquiatra i assagista; Bernardo Lerma Sirvent, profes-
sor de Filosofia; l’actriu Rosana Pastor Muñoz, l’script audiovi-
sual Maria Torrent Benavent; la directora i guionista Paloma 
Samper Belda; l’actriu i periodista Charo Moreno; i Mercedes 
Roldán Hueso, especialista en mediació artística. 
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15 - OCTUBRE - 2022

CALO CARRATALÁ, RUTH AGUILAR, CARMEN FERNÁNDEZ I COTURNO 
TEATRE, HOMENATJATS EN LA NIT D’ALBADES

Dins del XVII Cicle al Voltant de la Dolçaina, que es va celebrar  
el 15 d’octubre, organitzat pel col·lectiu Festes Alternatives, 
tingué lloc la Nit d’Albades amb Xavier de Bétera, en què van 
rebre un reconeixement Calo Carratalá, Ruth Aguilar, Carmen 
Fernández i Coturno Teatre.
Calo Carratalá (Torrent, 1959), llicenciat en Belles Arts per la 
Universitat de San Carlos de València en 1986, és un dels noms 
de referència a Espanya dins del paisatgisme contemporani. 
Ha realitzat multitud d’exposicions col·lectives com MARTE, 
amb la Galeria Alba Cabrera o Melting Point, Galeria 4 Valèn-
cia. Ha participat en fires com The Other Art Fair o Affordable 
Art Fair a Londres així com la fira d’Art de Lisboa el 2015. Des 
del 1995 ha rebut premis com a XXI Premi BMW de Pintu-
ra, Medalla d’Honor, Beca de l’Acadèmia d’Espanya a Roma, 
a la disciplina de Pintura. La seua obra es pot trobar també a 
institucions com la Fundació Wellington, Madrid o les Corts 
Valencianes així com al Museu d’Art Modern Villa de Pego a 
Alacant.
Ruth Aguilar Fulgencio (Torrent, 1975) va practicar el handbol 
però va patir un accident de trànsit que la va obligar a utilitzar 
des d’eixe moment cadira de rodes. Des d’aleshores va iniciar 
la pràctica de diferents esports adaptats (bàsquet, natació, tri-
atló, busseig i halterofília) i quantitat d’iniciatives per a este 
sector de la població, que li han valgut la consecució de premis 
no solament a nivell local (Millor Esportista 2012, Premi AR-

TIC 2013, Premi Carta de Poblament 2013, Premi Ciutadana 
2015) sinó també de diferents organismes i entitats públiques 
i privades: Mèrit Esportiu Generalitat Valenciana, Madrina 
d’Honor Hospital Optimista, Premi Fundació Randstad, Premi 
Esportivitat Divina Pastora i Premi Dona i Esport Associació 
Roosevelt.
Carmen Fernández és una dona trans que ha participat en 
nombroses iniciatives de defensa dels drets del col·lectiu LGT-
BI, i d’entre elles ha estat guionista i actriu del curtmetratge de 
Barret Films dedicat a contar la història de Margarida Borràs, 
la primera dona transexual documentada en València, tortu-
rada i penjada per la seua condició en 1460. Posteriorment i de 
la mà de la companyia Traspasando fronteras va protagonit-
zar una obra de microteatre amb la mateixa temàtica.
Coturno Teatre va nàixer a l’emissora Ràdio Torrent, que havia 
iniciat les seues emissions en 1956, moment a partir del qual es 
va realitzar una vetlada de radioteatre setmanal o quinzenal, 
vetlades que passarien als escenaris posteriorment. Han pas-
sat més de 60 anys en què s’han muntat activitats teatrals de 
molt diferents estils i autors, amb moments -com sol ocórrer- 
de gran treball i repercussió i altres de crisi i/o “vacances”. A 
destacar l‘organització de la Mostra de Teatre Amateur Juan 
Manuel Ferraro, des de fa 15 anys, amb la participació de grups 
teatrals de diferents llocs que venen  a mostrar el seu treball 
als aficionats de Torrent.
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15 - OCTUBRE - 2022

DARÍO PÉREZ I JOAN MÉNDEZ (CPMT), PREMIATS AL FESTIVAL PERCUTE 
CATARROJA 2022

Dos alumnes del Conservatori Professional de Música de Tor-
rent van ser premiats en el IX Festival Percute Catarroja 2022, 
celebrat del 12 al 15 d’octubre, al TAC de la població veïna.
Darío Pérez Montero, primer premi de caixa sol, en la moda-
litat B. 
Joan Méndez Sáez, segon premi de caixa sol, en la modalitat C, 
i segon premi de làmines, en la modalitat C. 

21 - OCTUBRE - 2022

TERESA GUIX VA GUANYAR EL 1R PREMI D’INTERPRETACIÓ VICENT GALBIS I 
EL PREMI AUTONÒMIC D’ENSENYAMENTS PROFESSIONALS

Teresa Guix Bartolomé, exalumna de flauta de bec del Conser-
vatori Professional de Música de Torrent, es va imposar amb 
el primer lloc del XXII Premi d’Interpretació Vicent Galbis, que 
organitza el CPMT amb el Patrocini de l’Ajuntament de Tor-
rent. 
Les audicions del concurs es feren el 21 d’octubre, i Teresa 
va interpretar “Sonata seconda” (Darío Castello) i el “Concert 
RV444”. 1r i 2n moviment, en la primera i la segona part res-

pectivament; acompanyada en les dues obres pel clavicordi 
Ignasi Jordà. 

GUANYADORA DEL PREMI PROFESSIONAL 
AUTONÒMIC DE MÚSICA

Teresa Guix havia aconseguit a finals de setembre el Premi 
Professional de Música Fase Autonòmica, junt a altres 8 estu-
diants, que van ser escollits d’entre els 32 finalistes que ante-
riorment s’havien proclamat vencedors en la fase Centre.
Per a concórrer a la fase Centre s’exigia a l’alumnat haver cur-
sat i superat, en les convocatòries ordinària o extraordinària 
del curs 2021-2022, el sisé curs d’ensenyaments professionals 
de Música, amb un expedient acadèmic que tinguera una nota 
mitjana de totes les assignatures de 8 o superior.
Teresa Guix (Torrent, 2003) va començar els seus estudis mu-
sicals amb la referència del seu iaio que era saxofonista de la 
UMT. Als 5 anys ja assistia al jardí musical de la banda i als 6 va 
agafar per primera vegada un instrument, el saxo. Als 8 anys 
va iniciar al Conservatori els estudis de  flauta de bec i als 12 els 
estudis professionals amb els dos instruments. Del seu mestre, 
David Antich -però també dels altres professors com ara Be-
lén Nieto, Juan Portilla, Melodi Roig o José Menéndez- rep la 
passió per la flauta de bec i acaba decidint dedicar-se amb ella 
a la música antiga. Actualment estudia al Conservatori Supe-
rior de Música de Madrid amb la professora holandesa Lobke 
Sprenkeling.
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3 - NOVEMBRE - 2022

CELEBRACIÓ DELS 50 ANYS DE LA FUNDACIÓ HORTA SUD

Dijous 3 de novembre feia cinquanta anys que es va consti-
tuir a l’Horta Sud l’Instituto Pro-Desarrollo, entitat que amb 
el pas del temps va anar evolucionant en denominació i es-
tructura, fins a esdevenir l’actual Fundació Horta Sud. Per ce-
lebrar aquest mig segle d’activitat, l’entitat va organitzar una 
programació especial que s’allargaria fins ben entrat 2023 i 
que posaria l’èmfasi, sobretot, en la recuperació de la memòria 
del moviment associatiu “per poder avançar en la construcció 
d’un futur comú”.
L’Auditori de Torrent va acollir eixe dia “50 anys fent camí”, 
un acte en què es repassava la història de l’entitat i es parlava 
del futur amb les persones que han format part activa de la 
Fundació Horta Sud. Una activitat molt innovadora fruit del 
treball d’un gran equip encapçalat per Julio Huerta.
Va fer el paper de conductora l’actriu Maria Almúdever, que 
va parlar en diferents moments amb algunes de les persones 
que han tingut la màxima responsabilitat de la Fundació, com 
ara Imma López Primo (actual presidenta), Alfred Domínguez, 
Enric Martí, Josep Ferrís, Vicent Comes i José María Peiró. I 
per a recordar els presidents que han faltat vam tindre el tes-
timoni emocionat de dues dones, Estela Vázquez, viuda del 1r 

president de la Fundació, Sandalio Miguel, i Paz Gozalvo, viu-
da del també expresident José Tordera.
Amb estes intervencions es posaren en valor els programes 
desenvolupats en les diferents etapes, que aportaren als més 
de 250 assistents una visió clara dels treballs i de les idees que 
s’han anat presentant al llarg del temps.
La programació d’activitats de commemoració del Cinquan-
tenari es completava amb “Mirades associatives”, en què per-
sones vinculades dels diferents àmbits de l’associacionisme 
narren les seues experiències i aprenentatges associatius des 
de la seua perspectiva concreta; l’edició especial de la Revista 
Papers, que fa un repàs tant als 50 anys del moviment asso-
ciatiu com de la Fundació Horta Sud; un programa especial a 
través de les ones d’Aldaia Ràdio, “Quatre parets i un sostre”, 
per a endinsar-se a les cases de la ciutadania de l’Horta Sud per 
escoltar a la comunitat i reflexionar sobre la seua importància; 
i posteriorment, les activitats de celebració s’allargaran fins 
2023, quan es presentaran una publicació sobre els 50 anys 
de la Fundació Horta Sud i una exposició sobre els 50 anys del 
moviment associatiu.

12 - NOVEMBRE - 2022

CONCERT EXTRAORDINARI “TORRENTINS QUE FAN BANDA” EN 
HOMENATGE A JOSÉ RIBERA TORDERA
L’Auditori de Torrent va ser l’escenari d’una nova edició del 
cicle “Torrentins que fan banda”, amb el concert extraordinari 
de la Banda Unió Musical de Torrent en homenatge a José Ri-
bera Tordera, que ens va deixar en juliol.
En el concert es van interpretar, davall la direcció de Nacho 
Alzate Pineda, entre d’altres, obres del mateix José Ribera: “El 
tio Penya”, “Teresa Yago” i “Diumenge de Pasqua”.
José Ribera Tordera (Torrent,1962) pertanyia a la tercera ge-
neració d’una família dedicada a la música. Es va iniciar a la 
mateixa de la mà del seu pare a l’Escola d’Educands de la Soci-
etat Musical La Clàssica, banda que es va unir després a la del 
Patronat de la Joventut Obrera per a formar la Unió Musical 
de Torrent i en la qual va debutar el 1976 amb el fliscorn. Tam-
bé va pertànyer a la Banda Juvenil de la Federació de Societats 
Musicals de la Comunitat Valenciana.
El 1979 i amb el suport del seu oncle Francisco Ribera, també 
músic, va ingressar en la Banda de l’Agrupació d’Infanteria 
de Marina de Madrid. El 1982 va aprovar l’oposició per a cap 
músic i va ser destinat a la Banda del Terç del Sud. Va cursar 
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estudis als Conservatoris de València, Madrid, Jerez i San Fer-
nando.
L’Ajuntament de San Fernando (Cadis) va expressar el condol 
per la mort del músic i compositor Ribera, que havia estat tan 
estretament lligat a eixa ciutat, que en 2019 l’havia distingit 
amb el guardó de l’Associació Cultural Cofrade La Venera. I va 
recordar que com a part del seu llegat quedarien les vint mar-
xes processionals que va compondre així com la seua labor de 
formació musical al front de la direcció de la Banda de Música 
de la Creu Roja o de la Secció Juvenil de la Banda Municipal 

de Música (hui Simfònica de San Fernando), o com a membre 
també del Grup de Metalls Gades i l’Orquestra de Música Lige-
ra Avance.
Ribera va mantindre els lligams amb la UMT, en la mesura 
que ho permetia el seu treball i residència a San Fernando, i la 
seua mort va tindre molt de ressò a la banda torrentina, que 
va prendre la iniciativa de dedicar el concert A Dos Bandes, de 
les Festes Patronals 2022, el 23 de juliol, a José Ribera amb la 
col·laboració de l’altra banda de Torrent, el Cercle Catòlic. 

14 - NOVEMBRE - 2022

EL RESTAURANT LA PLAZA, PREMI EXCEL·LÈNCIA DE GESTIÓ 
MEDITERRÀNIA GASTRÒNOMA

Dilluns 14 de novembre la Guia Gastronòmica Menjar a Va-
lència va atorgar un dels premis 2022 a Paco Gallego, gerent 
del Restaurant La Plaza, per l’excel·lència en la gestió d’un lo-
cal d’hostaleria.
Els premis, que es van lliurar en un acte a Molt de Gust de 
Mediterrània Gastrònoma, van nàixer fa 15 anys com un pro-
jecte per cobrir aquells esdeveniments gastronòmics d’especial 
interés al llarg de terres valencianes i hui s’ha establert com 
una de les publicacions més sòlides del panorama gastronòmic 
actual, cobrint i organitzant esdeveniments, donant a conéi-

xer  empreses de restauració i facilitant les reserves en línia a 
restaurants valencians.
El projecte del Restaurant La Plaza, inaugurat i liderat durant 
dècades per Diego Gallego passa a mans dels seus fills Paco i 
Diego Gallego, que valoren “l’experiència i consells dels pro-
genitors, que sempre estan al nostre costat. Però ara la direc-
ció del timó passa definitivament de pares a fills, encara que 
el rumb de la travessia siga el mateix que s’ha seguit amb tant 
d’èxit durant lustres”.

16 - NOVEMBRE - 2022

PREMIS DEL RENDIMENT ACADÈMIC D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA, SECUNDÀRIA 
I ACCÉS A LA UNIVERSITAT
La Direcció General d’Innovació Educativa i Ordenació de la 
Generalitat Valenciana va concedir el premis extraordinaris al 
Rendiment Acadèmic del Curs 2020-2021 d’Educació Primària 
a:
Maia Alonso Zomeño (CEIP Antonio Machado), Lucía Mar-
tínez Pardo (CEIP Antonio Machado), Dorothea Lois Beke 
(CEIP El Molí), Irene Marchante Piquer (CEIP El Molí), Alba Sa-
linas Aranega (CEIP El Molí), Paula González Villena (CEIP Les 
Terretes), Yiza Herrero Badenes (CEIP Les Terretes), Stefan 
Otavalo Hernández (CEIP Les Terretes), Elsa Adrover Pallarés 
(CEIP Miguel Hernández), Jat Saad Ahmed Ahsan (CEIP S. J. 
Bautista), Ferran Cucarella Ruiz (CEIP S. Pasqual), Arnau Micó 

Reig (CEIP S. Pasqual), Rocío Torrres Fernández del Moral 
(CEIP S. Pasqual), Ignacio García-Atance Baixauli (Col. El Ve-
dat), Borja Romero Argüelles (Col. El Vedat), Cayetano Taber-
ner Cervera (Col. El Vedat), María Loreto Coronado Furió (Col. 
La Purísima), Arnau García Medina (Col. La Purísima), Álva-
ro Pallardó Abad (Col. La Purísima), Ainhoa Navarro Cubells 
(Col. Maria Auxiliadora), Clara Isabel Puig Remohí (Col. María 
Auxiliadora), Pau Basd Rodríguez (Col. Montesión). Patricia 
Palacios Remohí (Col. Montesión), Laura Ros Vidal (Col. Mon-
tesión), Irene Corales Zamora (Col. S. José i S. Ana). Marc Gi-
meno Medina (Escola El Drac). Sofia Burguera Fernández (Col. 
S. Teresa).
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En Educació Secundària van meréixer la distinció:
Gerard Baduell López (Col. El Vedat), Jaime Fos de la Rubia (Col. 
El Vedat), Javier Aguilar Almenar (Col. La Purísima), Marta 
Castelló Cervera (Col. La Purísima), Dalia Ruiz Avellán (Col. La 
Purísima), Angelina Azar Resta (Col. Montesión), Ana Remohí 
Navarro (Col. Montesión), Ruth Casabán Monterde (Col. S. José 
i S. Ana), Jorge Inarejos García (Col. S. José i S. Ana), Andrea 

María Puchades Palazón (Col. S. José i S. Ana), Nely Milenova 
Maneva (IES La Marxadella), Anna Vivó Andreu (IES La Mar-
xadella), Joana Gisbert Artero (IES La Marxadella), Irene Juan 
Garrido (IES Veles e Vents), Miguel Alsina Collado (Col. Julio 
Verne), Marcos Cerezo Navarrete (Col. Julio Verne), Lucía del 
Carmen López Sánchez (Col. Julio Verne), Ana Forment An-
dreu (Col. S. Teresa), Lucía Jordán Valera (Col. S. Teresa).

En les proves d’accés a la Universitat: Debinamaca Ainoo 
Pérez (Col. S. Teresa), María Bravo Serrano (Col. Montesión), 
Eva María Carratalá Baviera (IES Veles e Vents), Lucía Car-
ratalá Marín (Col. Montesión), Claudia Carratalá Pérez (Col. S. 
Teresa), Paula Estudillo Rodríguez (IES Veles e Vents),  María 
Gordillo Algaba (Col. S. Teresa), Laia Latorre Verdú (IES Veles 
e Vents), Ana Paredes Barrada (IES Veles e Vents), Aldara Par-

ra Rodríguez (Col. M. Sacramento), Mario Perpiñán Haro (IES 
Veles e Vents), María Salcedo Císcar (Col. La Purísima), Nuria 
Santos-Olmo Roca (IES Veles e Vents), María Silla Mora (Col. 
Montesión) i Marta Vivó Vindel (Col. Montesión).
El 16 de novembre, en un acte a l’Ajuntament, este alumnat va 
rebre el reconeixement de la ciutat pels seus mèrits.
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18 - NOVEMBRE - 2022

L’ESCRIPTORA CARMEN POSADAS, CONSULESA DE TORRENT HISTÒRICA

L’escriptora Carmen Posadas va ser nomenada el 18 de no-
vembre Consulesa Honorària de Torrent Històrica, que lliura 
aquest guardó per a reconéixer la trajectòria literària de qui el 
rep, com en edicions anteriors es va fer amb Santiago Poste-
guillo, Rosa Montero i Rodrigo Cortés.
El públic va omplir la sala d’actes de la Casa de la Cultura on es 
van celebrar dues sessions. El supervendes italià Andrea Fre-
diani va parlar sobre la Roma de Juli Cèsar abans que Carmen 
Posadas mantinguera una distesa xerrada amb Miguel Coll so-

bre el món de l’espionatge femení, temàtica del seu llibre més 
recent Licencia para espiar.
Després, el grup de teatre torrentí Coturno representaria Per-
sonatges fora de les pàgines, amb les actrius Sofía Santamaría 
i Charo Moreno, que donarien unes pinzellades a títol d’exem-
ple del contingut del llibre. I per acabar Susi Ferrer, regidora de 
Cultura, Esports, Turisme i Comunicació, va lliurar a Carmen 
Posadas el títol de consulesa del cicle Torrent Històrica.

22 - NOVEMBRE - 2022

860 FUTBOLISTES PROTAGONITZEN LA PRESENTACIÓ DEL TORRENT CF EN 
EL CENTENARI

La presentació del Torrent CF 2022-23, com és habitual en les 
últimes temporades, va resultar tan espectacular com multi-
tudinària. I més si cap en aquest 2022, l’any del centenari del 
club torrentinista, fundat un 8 de juliol de 1922.
El 49 equips, en total uns 860 jugadors i jugadores, que con-
formen l’ambiciós projecte del Torrent CF, van anar saltant al 
verd d’un abarrotat Sant Gregori, enmig d’un formidable es-
pectacle de llums i so. L’acte, que es va dur a terme dimarts 22 
de novembre, va ser presentat pels periodistes Cristina Bea i 

Amadeo Garcia. Van parlar també la regidora d’Esports, Susi 
Ferrer; el president del Torrent CF, Víctor Ventosa, i el presi-
dent de la Federació de Futbol de la CV, Salva Gomar, que va 
deixar un dels grans titulars de la nit: “He de dir-vos que sou 
el club número 1 en equips i en jugadors de tota la Comunitat 
Valenciana”. Vol dir-se que el Torrent CF és el club valencià 
que compta amb un major nombre de jugadors i d’equips en 
la seua estructura. Una dada que sens dubte dona compte de 
l’important projecte esportiu que l’entitat torrentina porta en-
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tre mans.
Una de les sorpreses de la nit va ser la presentació en societat 
de la nova mascota del Torrent CF i una altra, el nou himne del 
Torrent CF, cantat per Jonás Arcos i que va portar l’entusias-
me a un públic entregat als seus colors.
Dijous 24 de novembre el Torrent CF va celebrar el seu Sopar 
de Gala del Centenari en el Balcó del Vedat, un acte presentat 
per Cristina Bea, amb la presència de les autoritats municipals, 

federatius valencians, representants de clubs com el València 
CF, expresidents i directius del Torrent CF, antics entrenadors 
com Benito Floro i exjugadors. Una vetlada meravellosa en la 
qual el club presidit per Víctor Ventosa va reconéixer la trajec-
tòria, per mitjà d’esments especials i el lliurament d’insígnies 
d’or i brillants de l’entitat, a un bon nombre de persones que 
han passat pel club torrentinista.

23 - NOVEMBRE - 2022

L’IES LA MARXADELLA, CENTRE D’EXCEL·LÈNCIA DE FORMACIÓ 
PROFESSIONAL

El Ministeri d’Educació i Formació Professional (MEFP) va se-
leccionar 44 centres públics entre els candidats a la convoca-

tòria d’ajuts del mes de juliol per a la creació de la xarxa estatal 
de centres d’excel·lència de Formació Professional, i d’entre 
ells está l’IES La Marxadella, del sector audiovisual (també els 
centres valencians CIPFP Mislata, sector ciberseguretat, i l’IES 
Cotes Baixes d’Alcoi, sector fabricació automatitzada), amb un 
finançament global de 41,6 milions d’euros per dur a terme els 
plans de qualificació i integració, en el marc del component 20 
del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
Les administracions autonòmiques són les perceptores de la 
inversió i responsables de la seua justificació. Els fons serviran 
per finançar els projectes d’incorporació a aquesta xarxa dels 
centres seleccionats. Aquests impartixen ofertes de Formació 
Professional vinculades al Catàleg Nacional de Qualificacions 
Professionals i pertanyents a sectors professionals predefinits.
La posada en marxa d’aquesta iniciativa, recollida a la Llei Or-
gànica d’Ordenació i Integració de la Formació Professional, 
suposa un impuls important a la transformació metodològica i 
digital dels espais i equips dels centres, la incorporació de tec-
nologia disruptiva aplicada, la formació del professorat a nivell 
estatal, el desenvolupament de projectes d’innovació i investi-
gació aplicada, o el treball en xarxa, entre altres.

27 - NOVEMBRE - 2022

VICENT PALACIOS REP LA MEDALLA D’OR DE LA CIUTAT DE TORRENT 
Dins de les celebracions del 775 aniversari de la Carta de Po-
blament de Torrent, la sala cívica de l’Antic Mercat va acollir, 
diumenge 27 de novembre, l’acte institucional de lliurament 
de la Medalla d’Or de la Ciutat a Vicent Palacios Bellver, en re-
coneixement del seu ferm compromís amb la ciutat i la notable 
contribució a la societat i a la cultura de Torrent.  
Van estar presents membres de la Corporació Municipal, amb 
l’alcalde Jesús Ros, a més d’amics i familiars del guardonat i re-
presentants de les associacions i entitats de la societat torren-
tina. Hi van intervindre en els parlaments Salvador Fernán-
dez Calabuig, Josep Medina Baixauli  i l’alcalde de la ciutat, tots 
tres exposant els mèrits que concorren en la persona home-
natjada. 
En la trajectòria professional de Vicent Palacios (Torrent, 1949) 
hi ha dos etapes. La primera, a la Caixa d’Estalvis de Torrent, 
des de 1966, on tindria càrrecs de responsabilitat com ara cap 
del servei de préstecs o cap del departament d’Auditoria, a més 
de ser membre del Consell d’Administració en representació 
dels treballadors. A través de l’obra social de la Caixa, col·la-
borà en diferents activitats de caràcter cultural, com ara la co-
ordinació de l’Estudi Socioeconòmic  de la comarca, de Josep 
Vicent Marqués, o la de l’estudi El reflex formal de la història 
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en el territori de l’Horta Sud, dels arquitectes Vicent Garcia i 
Josep Murcia; o el consegüent muntatge i difusió de l’exposi-
ció itinerant Memòria gràfica del territori,  que es completaria 
amb una edició didàctica de les imatges de la comarca. També 
d’esta època és la col·laboració en la primera etapa de l’Institut 
Pro-Desarrollo, actual Fundaciò Horta-Sud; i especialment, la 
seua gran implicació en iniciatives d’ús i difusió del Valencià. 
En 1988 va ingressar, iniciant així la segona etapa professio-
nal, en la Caixa d’Estalvis de València, entitat on exerciria els 
càrrecs de secretari general, coordinador de l’Obra Social i, des 
de la jubilació, patró de la Fundació Bancaixa. Durant tres de-
cennis estigué vinculat a la Caixa de València i a la Fundació 
Bancaixa, un llarg període d’anys en què l’entitat financera va 
passar a denominar-se Bancaixa, i posteriorment Bankia, des-
prés dels processos de fusions de l’època. Etapa professional de 
Palacios on demostraria la seua implicació per les iniciatives 
socials, culturals i de difusió de la nostra llengua i cultura. 
En la faceta personal, Vicent Palacios va participar en varie-
tat d’iniciatives de caràcter cultural i social. Fou un dels orga-
nitzadors de la Revista Oral i la Revista Oral d’Humor que es 
presentaven a les instal·lacions del Cercle Catòlic; va impulsar 
i participar directament en els cursos del Grup de Cultura Va-
lenciana en la mateixa entitat, fins que el Valencià es va in-
troduir en les aules; coordinà la iniciativa popular per al canvi 
de nom oficial de Torrent, va intervindre en el procés de res-
tauració de l’església de Sant Vicent Ferrer del Mas del Jutge i 
dels edificis annexes; va formar part de l’Organisme Autònom 
Municipal l’Auditori de Torrent; impulsor del Foro d’Opinió de 
Torrent, actiu de 2003 a 2019; exercí el voluntariat i l’acció 
social al Barri de Sant Gregori amb el pare Gerardo Sánchez 

(OP); col·laborà amb la Fundació Sant Martí de Porres i Santa 
Rosa de Lima; formà part de la comissió executiva de Casa Ca-
ritat de València; de la cooperativa d’ensenyament La Nostra 
Escola Comarcal amb responsabilitats en la gestió econòmica; i 
de moltes altres activitats de caràcter puntual en les quals dei-
xava l’empremta d’home preparat, tranquil i eficient.  Actual-
ment és membre del Consell Municipal de Cultura, del Consell 
Municipal d’Inclusió Social i del Comité Territorial de Torrent 
de Casa Caritat. 
En els últims anys Palacios ens ha deixat dos llibres amb els 
títols El carrer de Sant Onofre (2016) i Quan ho teníem tot 
per fer. Memòries dels anys 60 a la Transició (2022), a més de 
l’apunt biogràfic de Rosa Ortí Mateu Converses amb una tor-
rentina extraordinària (2020). En el primer, al llarg de 15 capí-
tols i un epíleg va reconstruint els records, des de la perpectiva 
que dona la seixantena, en diferents àmbits com ara la vila ru-
ral que era Torrent, els carrers, les cases, un món sense plàstic, 
la indumentària, animals domèstics, els granerers, la llengua, 
l’educació, els mitjans de comunicació, la religió, la vida, bodes, 
batejos i comunions, la mort o les festes.  
A l’altre títol, publicat per la Institució Alfons el Magnànim 
Centre Valencià d’Estudis i d’Investigació, narra l’etapa de la 
joventut: els primers treballs, les primeres inquietuds culturals 
i socials, el servei militar obligatori, el primer viatge a París, el 
festeig, l’anada a Prada del Conflent per assistir a la Universi-
tat Catalana d’Estiu, els concerts de Raimon, la visita a casa de 
Joan Fuster i altres esdeveniments socials, culturals i polítics… 
un bon repàs crític, però alhora esperançat, per la història re-
cent del país.  

15 - DESEMBRE - 2022

LA MENCIÓ COLIBRÍ DE LA FUNDACIÓ HORTA SUD S’ATORGA A PER 
L’HORTA 
Per huité any consecutiu, la Fundació Horta Sud i Caixa Po-
pular tancaren l’any reconeixent el treball d’una entitat com-
promesa amb el compliment dels Drets Humans i els valors 
democràtics. En aquesta ocasió va rebre el reconeixement l’as-
sociació sense ànim de lucre Per l’Horta, que porta més de vint 
anys lluitant per la preservació de l’horta com a espai produc-
tiu i la protecció del territori des d’una perspectiva mediambi-

ental i social.
Per l’Horta, sorgida després de la presentació l’any 2001 de la 
Iniciativa Legislativa Popular de defensa de l’Horta de Valèn-
cia, que va recollir més de 117.000 suports, posa en valor la 
importància del territori especialment des de tres vessants: el 
seu paper agrícola, com a rebost de la ciutat; el seu paper ambi-
ental, com a protectora dels efectes del canvi climàtic, i el seu 



55

PREMIS I RECONEIXEMENTS

paper identitari, com a element diferenciador i bressol de la 
cultura valenciana.
L’acte de lliurament de la distinció es va celebrar el 15 de 
desembre al Museu Comarcal de l’Horta Sud Josep Ferrís i 
l’encarregada d’arreplegar-la, Alba Mompó, vas destacar la 
importància del premi, que s’ha de fer extensiu a totes les per-
sones que posen el cos i l’ànima per defensar el territori.
Després del lliurament del premi, aquest any amb nou disseny 

a càrrec d’Eugenio Simó, les persones assistents van mantenir 
un debat obert sobre el paper de la societat civil a la defensa de 
la terra en el context d’emergència climàtica, en el qual inter-
vingué l’arquitecte i activista pel territori Carles Dolç, que va 
reivindicar la necessitat de fer canvis tendents a l’austeritat, i 
deixar de costat tot el que no ajude a la sostenibilitat del crei-
xement econòmic.

16 - DESEMBRE - 2022

TERESA ALMERICH TORRES, PREMI EXTRAORDINARI DE DOCTORAT EN 
ODONTOLOGIA

El 16 de desembre l’Aula Magna de la Facultat de Medicina i 
Odontologia va acollir l’acte de lliurament dels premis extraor-
dinaris de doctorat de la Universitat de València corresponent 
als cursos acadèmics 2020-2021 i 2021-2022. Estes cerimònies 
s’havien ajornat per l’aplicació de mesures contra l’expansió 
de la pandèmia per COVID-19. La doctora torrentina Teresa 
Almerich Torres va rebre en este acte, de mans de la Rectora 

de la Universitat, el reconeixement del premi extraordinari 
per la realització de la seua tesi doctoral “Encuesta de Salud 
Oral en la Población Infantil de la Comunidad Valenciana. 
2018”, presentada davall la direcció dels professors José Ma-
nuel Almerich Silla i José María Montiel Company.
Les conclusions del treball han sigut publicades en una revis-
ta internacional d’impacte, recollint una visió comparativa de 
l’evolució de la salut bucodental dels xiquets i xiquetes de la 
Comunitat Valenciana als darrers 20 anys. A més, la tesi ha 
rebut el reconeixement de menció internacional, donat que la 
doctoranda va obtindre una beca de mobilitat internacional de 
la Universitat de València, per a realitzar una estada d’inves-
tigació predoctoral a la UCLA (Universitat de Califòrnia, a Los 
Ángeles). 
Teresa Almerich va nàixer en 1988 a Torrent, on va cursar 
els estudis de Primària i Secundària. Va obtindre el Grau en 
Odontologia per la Universitat de València a 2011, completant 
els seus estudis, en esta mateixa universitat, amb el Màster en 
Odontologia Clínica Individual i Comunitària i el Màster Uni-
versitari en Ciències Odontològiques, als dos any següents. En 
2018 va obtindre el Perceptorship in Pediatric Dentistry, per 
la Universitat de Califòrnia (Los Ángeles, USA). És vocal de 
la junta directiva de la Sociedad Española de Epidemiología y 
Salud Pública Oral i delegada per a Espanya del Capitol Espa-
nyol de la ACFF (Alliance for a Cavity-Free Future). Ha estat 
professora associada des de 2015 i, des de 2020, és professora 
Ajudant Doctor al Departament d’Estomatologia de la Univer-
sitat de València. 
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21 - DESEMBRE - 2022

SELECCIONATS 13 PROJECTES PER AL 2023 QUE CANVIEN EL MÓN

El jurat de la 29a edició de les Ajudes a Projectes que Canvi-
en el Món per a l’any 2023, conformat per representació de 
la Fundació Horta Sud, Caixa Popular i Grupo Ugarte Auto-
moción, va fer pública la resolució de la convocatòria i en esta 
edició, que ha ampliat el seu àmbit a tota la geografia del País 
Valencià, es van seleccionar 13 dels 47 projectes presentats. 
Tots estan alineats amb l’Agenda Urbana 2030 i promouen el 
treball entre associacions “per a canviar el món”.
Els tretze projectes premiats, amb una dotació d’entre 1500 i 
2500 euros, amb les més de quaranta-cinc associacions i enti-
tats que els presenten són:
. L’Esport del 2030. Club Esportiu La Fila, ACYPAL, AMPA 
CEIP La Fila, Ajuntament d’Alfafar i Conselleria d’Esports. 
. Més que cuinar, cuidar-te. AFACO Quart i l’Animeta.
. Creant Xarxa. ASAEM Salut Mental i Col·lectiu Obertament. 
. Teixint dignitat. ARTIC, Taller Madre Mazzarello, Amparito 
Baviera, Balloona Matata, Casa Cuna Santa Isabel (València, 
Ayuda al pueblo Sirio (Madrid), Hermanas de San José y Santa 
Ana, ACOES, Parroquia Pachacamilla (Perú), Misioneros del 
Hogar de la Madre, Asociación GUP de Benimaclet, Hermanas 
de Santa Teresa de Ávila i PROVIDA.  

. Unides pel running. Federación Interampa de Paiporta i Club 
de Atletismo Von Hippel Lindau Paiporta. 
. Trobades Eco-Intergeneracional. AFAC-Associació de Fami-
liars de Malants d’Alzheimer i altres demències de Catarroja i 
Associació de Pares d’Alumnes del CP Joan XXIII de Catarroja. 
. CSR: Comunitat, sobirania i resiliència. Mans al Terra i Ca La 
Mare. 
. Teixim la cultura. Ca Saforaui, Teixint Vincles, Espai Creatiu 
Comunitari i Xarxa Bellreguard Solidari. 
. Escuela inclusiva de Percusión de AMIF. AMIF – Asociación 
de Personas con Discapacidad Física de Villena y Comarca i 
Conservatorio profesional Municipal de Música de Villena. 
. Sexualitat i diversitat funcional. DESSEX – Associació pels 
drets, l’educació i la salut sexual al País Valencià i APRODIS.
. L’AMPA més sostenible. FAMPA València i AMPA federa-
des.
. Joventut en Acció 3F. Associació Cultural FETÉN, Associació 
Veïnal i Cultural Tres Forques, Psicòlogues i Psicòlegs Sense 
Fronteres, AMPA Cid Campeador i AMPA IES 26. 
. Terra Verda. Orriols Convive, Asociación Cultural Sirencat-
project, Asociación Tots Som Un i Valencia Acoge.
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23 - GENER - 2022

IX EDICIÓ DEL CIRCUIT MTB VALÈNCIA
El món del ciclisme de competició es va donar cita a Torrent el 
cap de setmana del 22 i 23 de gener amb la celebració de la IX 
edició del Circuit MTB València, organitzada per Més Esport 
València en col·laboració amb la Fundació Esportiva Munici-
pal de Torrent. La gran varietat de sendes que alberga el terme 
municipal va ser clau per al desenvolupament de l’esdeveni-
ment, que va estar composat per una prova de contrarellotge 
-en què van participar 215 ciclistes- una altra de marxa com-
pleta -amb més de 600 competidors-, oferint un espectacle vi-
brant sobre dues rodes al públic assistent.
En la categoria Individual els primers classificats van ser: 1r, 
Víctor Zurriaga (The Bike Run 1). 2n, Alberto Ballester (Mes-
esport&syabike). I 3r, Adrián Benedito (Cloot Factory Team).
En Parelles Masculines. 1r, Àngel Lloret Picó-Jaume Lloret 
Soriano. 2n, Ángel Arias Martín-Juan Gil Franco. I 3a, Rafael 
Sala Garrigues-Ricardo Pellicer Boluda.
En Parelles Mixtes. 1a, Paola Abril-Manuel Asensio Alarcón. 
2n, José Benedito Fort-Lidia Benedito Gisbert. I 3a, Raima Gra-
malia Uskiene-Josep Joaquim Cisternes Cervera.
En Parelles Híbrides. 1a, Sergio Sahuquillo-Iván Jiménez Mor-
cillo. 2n, Luis Bueno Picazo-Aitor Sisternas. 
En categoria Elèctriques. 1, Daniel Toral. 2n, Elbio Laguna. I 3r, 
Aitor Molinero Alvarado.

30 - GENER - 2022

JOSÉ A. APARICIO, CAMPIÓ D’ESPANYA DE MARXA EN RUTA CATEGORIA 
M-50
Al XCI Campionat d’Espanya de Marxa en Ruta, celebrat el 30 
de gener a Lepe (Huelva), l’atleta del CAT Torrent José An-
tonio Aparicio va proclamar-se campió en la categoria M-50 
(35 km), amb un temps de 3:11:49, seguit per Rafael Ballesteros 
García (CD Surco Lucena).
Anteriorment (8 de gener) havia participat amb bons resul-
tats en el X Gran Premi Ciutat de Burjassot, en 20 km, amb un 
temps de 1:39:47
 

15 - MAIG  - 2022

QUATRE MEDALLES EN L’EUROPEU DE 
MARXA MÀSTER

José Antonio Aparicio va aconseguir quatre medalles al Cam-
pionat d’Europa de Marxa Màster d’Atletisme (per a majors de 
35 anys) disputat a la ciutat italiana de Grosetto, del 13 al 15 de 
maig. Així, l’esportista de Torrent va obtenir dues plates en la 
categoria individual de més de 50 anys, en quedar segon a la 
distància de 10 Km, prova disputada divendres, i 30 Km, cursa 
que va tenir lloc diumenge. A més, Aparicio també va guanyar 
la medalla d’or per equips a la distància de 30 km i una altra de 
bronze per equips en 10 km.
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30 - GENER - 2022

MARIO ALONSO I VALERIA MÉNDEZ, MEDALLA DE BRONZE AMB LA 
SELECCIÓ VALENCIANA DE MARXA

Mario Alonso i Valeria Méndez, del Club Atletisme Torrent, 
van aconseguir la medalla de bronze amb la Selecció Autonò-
mica Valenciana en el XXVII Campionat d’Espanya de Mar-
xa en Ruta, categoria Sub-16 (5 km), que es va celebrar a Lepe 
(Huelva), diumenge 30 de gener.
Mario va entrar en 11a posició amb 26’23” (segon valencià) mi-
llorant quasi un minut la seua marca. 
Valeria va ser la tercera millor valenciana en meta amb 28’26” 
i en 21a posició global de la carrera.

https://www.rfea.es/normas/pdf/reglamento2022/10_al_
marcha.pdf

12 - FEBRER - 2022

EL CN ALQUIMIA GUANYA DUES MEDALLES DE PLATA EN EL CAMPIONAT 
DE PROMOCIÓ D’HIVERN DE LA CV

El 12 de febrer es va celebrar el Campionat de Promoció d’Hi-
vern de la Comunitat Valenciana de Natació Artística, a la Pis-
cina Municipal Monte Tossal, d’Alacant, amb la participació de 
13 equips.
Nerea Sevilla Sánchez (2003) va guanyar la medalla de plata 
en la categoria Sènior modalitat Figures.
I en la competició de Benjamines, el CN Alquimia, que presen-

tava les nadadores més xicotetes (6 i 7 anys) per primera ve-
gada en una competició oficial, va treure la medalla de plata, 
amb l’equip format per Olivia Escrihuela, Carla Giner, Meriem 
Bourdin, Natalia Badal, Valeria Rubio, Moa Mora i Estela Ru-
bio. En la fotografia, amb les entrenadores Marisol Palumbo i 
Jessica Teruel.

19 - FEBRER - 2022

DANI CERDÁN, CAMPIÓ DE L’AUTONÒMIC ABSOLUT D’ATLETISME
El 19 de febrer es va disputar el Campionat Autonòmic Absolut 
d’Atletisme al Palau Lluís Puig, i cinc atletes del CA Torrent 
apujaren al pòdium:
Dani Cerdán va quedar campió en 200 m, seguit per Wilfre-
do Ricardo Navarro (DECA), segon, i Carlos Giménez Muñoz 
(CHITF), tercer. Este lloc l’habilitava per a participar en el 
Campionat d’Espanya a celebrar a Ourense.
Iván Márquez va proclamar-se subcampió de 200 m, amb una 
marca de 22.50 (MMT).
Rocío Jara va ser subcampiona de salt d’alçada, amb 1.60 m.
Pol Molés va treure la medalla de bronze en salt d’alçada amb 
una marca de 1.81 m.
I Alejandra Méndez, en salt d’alçada, va quedar en tercer lloc 
amb 1.60 m
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26 - FEBRER - 2022

VÍCTOR RECHE (CD HERCA), CAMPIÓ DE JUDO UNIVERSITARI DE -73 KG
A València es va disputar, el 26 de febrer, el Campionat Auto-
nòmic d’Esport Universitari (CADU), amb l’or del judoka Víc-
tor Reche, estudiant de Biotecnologia en la Universitat Catòli-
ca de València (UCV) i membre del CD Herca.
El torrentí va quedar per davant de Carlos Puig Andrés, sub-
campió, i Alberto Cremades Albert, tercer classificat.
Víctor Reche, que va estudiar l’ESO i el Batxillerat al Col·legi La 
Purísima, porta sis anys de pràctica a esta modalitat esportiva.
Es tracta d’una convocatòria de la Universitat de València, 
Universitat d’Alacant, Universitat Cardenal Herrera-CEU, 
Universitat Jaume I de Castelló, Universitat Miguel Hernán-
dez d’Elx, Universitat Politècnica de València i Universitat Ca-
tòlica Sant Vicent Màrtir.

(En la foto, a l’esquerra,  amb el seu entrenador, Helio Carra-
talá.)

5 - MARÇ - 2022

ÁLEX LÓPEZ, CAMPIÓ D’ESPANYA DE SALT DE LLARGADA I SUBCAMPIÓ DE 
TRIPLE SALT SUB-18

El cap de setmana del 5 i 6 de març, al Lluís Puig de València, 
es va disputar el XLIV Campionat d’Espanya d’Atletisme Sub-
18 en Pista Coberta, en què Álex López Hernández, saltador 
del Club Atletisme Torrent, es va proclamar campió amb una 
marca de 7.19 metres que, a més, es convertix en la 8a millor 
marca espanyola de la història en la categoria Sub-18/Juvenil.
El torrentí també va obtenir el subcampionat a la competició 
de triple salt, amb una marca de 14.50 metres.
En febrer ja havia mostrat l’atleta torrentí el nivell que por-
taria en la temporada perquè en l’Autonòmic Sub-18 s’havia 
proclamat campió en salt de llargada amb una marca de 7,01 
metres. I en l’Autonòmic de categoria Absoluta, celebrat al 
Lluís Puig de València, havia tret la medalla de plata en salt de 
llargada (6.68 m) i en triple salt (14.18 m).
Álex López tornaria a competir amb extraordinaris resultats 
al Campionat d’Espanya Sub-18 d’Aire Lliure, a Jerez, el cap de 
setmana del 18 i 19 de juny en què faria el segon lloc i medalla 
de plata, amb 6.97 m, a tan sols 2 cm de l’or. 

24-30 - JULIOL - 2022

EN EL FESTIVAL OLÍMPIC DE LA JOVENTUT 
EUROPEA

A. López va ser seleccionat, entre els dotze atletes masculins 
-ell en triple salt- per al Festival Olímpic de la Joventut Euro-
pea, que se celebrava a la localitat eslovaca de Banska Brystica, 
del 24 al 30 de juliol, un esdeveniment multiesportiu biennal 
per a atletes joves dels 50 països membres de l’Associació de 
Comités Olímpics Europeus. 
La participació espanyola abastaria un total de 87 esportistes 
entre tots les modalitats i categories.
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6 - MARÇ - 2022

MARTINA LLOVERA GUANYA L’OR DEL CAMPIONAT D’ESPANYA DE SAMBO
Martina Llovera Verdet, del CD Herca, es va proclamar gua-
nyadora del Campionat d’Espanya de Sambo, a Sagunt, en la 
categoria Sub-18 (Júnior) de - 50 kg, dissabte 6 de març, en què 
concorregueren 514 participants d’entre les diferents catego-
ries i especialitats.
Martina ja havia guanyat la primera medalla de la temporada, 
el 6 de febrer, a Benicalap, amb el tercer lloc del Campionat 
Autonòmic Júnior de Judo de -48 Kg (era el seu primer any en 
la categoria).
En la mateixa competició, en Sambo Sènior masculí, un altre 
torrentí va aconseguir la medalla de bronze en -71 kg, Ismael 
de Gracia; i en la categoria Sub-18 (Juvenil), David Giménez 
Llamas també va aconseguir la medalla de plata en -64 kg, 

6 - MARÇ - 2022

JESÚS ESTEVE, TRES MEDALLES DE PLATA EN EL CAMPIONAT D’ESPANYA DE 
NATACIÓ MÀSTER

Com ja és habitual en els últims anys, el nadador torrentí 
màster Jesús Esteve Puig, del CN València Màster (Sedaví) va 
treure uns grans resultats en el XXVII Campionat d’Espanya 
de Natació, categoria de + 70 anys, celebrat a Pontevedra del 
3 al 6 de març, en quedar segon de la classificació general en 
tres de les especialitats en què competia: 50 m esquena, 50 m 
papallona i 50 m braça. 
Participaren a la competició 161 clubs amb un total de 1252 es-
portistes i 38 esdeveniments diferents.
A finals de febrer havia començat la temporada a la Travessia 

d’Hivern del Port de Dénia, organitzada pel Club Mediterrá-
neo i en la qual Jesús Esteve feia el tercer lloc.
El 26 de març va participar en el Campionat Autonòmic de 
Llarga Distància (3000 m) en la piscina de 25 m de Natzaret, 
i va quedar 1r en la categoria +70 anys i a més va ser rècord 
autonòmic amb un temps d’1 h, 1min,12 seg.
Jesús Esteve va participar, el cap de setmana del 23 i 24 abril, a 
la prova internacional Mallorca Open Màster, en què competia 
en cinc proves diferents amb estos resultats: 50 papallona (or), 
50 m. lliures (plata), 50 m. esquena (or), 50 m. braça (4t) i 100 
m. estils (bronze).
La suma dels temps realitzats en elles determinaven la classifi-
cació general, en la qual el nadador torrentí va treure el primer 
lloc en la seua categoria de + 70 anys.
A l’XI Campionat Autonòmic Màster d’Estiu, celebrat el cap de 
setmana del 4 i 5 de juny a les Piscines Municipals de Sedaví, 
Esteve va aconseguir la medalla d’or en 100 m lliures, 4 x 100 
m ll i 4 x 100 m estils, i una medalla més: plata en 50 m braça.
I al XXXII Campionat d’Espanya Open d’Estiu de natació màs-
ter, celebrat a Les Palmes de Gran Canària els dies 7, 8, 9 i 10 
de juliol, Jesús tornava a fer una demostració de la seua força 
esportiva i va aconseguir medalla de plata en 50 metres papa-
llona i en 50 metres braça.
En la XXIV Travessia al Port de València (2500 m, 547 partici-
pants) va aconseguir el segon lloc en la categoria + 70, amb un 
temps de 55 min. 37 seg.  

13 - MARÇ - 2022

MEDALLA DE PLATA DE CLAUDIA RUBIO EN SALT DE LLARGADA EN EL 
XLIX CAMPIONAT D’ESPANYA D’ATLETISME SUB-20
Antequera fou la seu del Campionat d’Espanya d’Atletisme en 
Pista Coberta, el cap de setmana del 12 i 13 de març, en el qual 
Claudia Rubio va treure la medalla de plata, amb una marca 
de 5,84 m, que li servia de compensació pel quart lloc en triple 

salt, amb 12,88 m, per davall de l’aconseguida en l’Autonòmic 
de febrer.
En llargada el primer lloc fou per a Evelyn Yankey Awotwi 
(Valencia Club Atletismo) i el tercer, per a Henar Suárez Ro-
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dríguez (Oviedo At.)
Bona competició de la delegació valenciana, que va quedar ter-
cera, amb tres medalles d’or a destacar: Andrea Rodríguez (800 
m), Evelyn Yankey (Llargada) i Eduardo Figueroa (Heptatlón).
Anteriorment, Claudia Rubio es va imposar primera en el Cam-
pionat Autonòmic de triple salt, celebrat el 19 de febrer al Pa-
lau Lluís Puig de València, amb una marca de 12,43 m (MMP i 
rècords Sub-20 i Absolut del club). A Claudia la seguiren en la 
classificació Carmen Murcia (FCBB) i Claudia Martínez (SAFV).
Així mateix va competir en triple salt i salt de llargada en el 
LXIX Campionat d’Espanya Sub-20 d’Aire Lliure, amb el seté 
lloc, celebrat a Torrent els die 16 i 17 de juliol, amb la participa-
ció també dels representants del Club Atletisme Torrent Sara 
Carbó, Niklas Morales i Hugo Lévêque.

13 - MARÇ - 2022

JAVIER MARTÍNEZ, EN EL CAMPIONAT DEL MÓN DE GIMNÀSTICA 
ACROBÀTICA A AZERBAIDJAN

El gimnasta torrentí Javier Martínez López va participar el cap 
de setmana del 10 i 13 de març en el 28é Campionat del Món de 
Gimnàstica Acrobàtica (Categoria Absoluta) que es va organit-
zar a Bakú (Azerbaidjan).
Javier va aconseguir un bon resultat, ja que es va classificar 

per a dues finals en la categoria mixta al costat de la seua com-
panya Noa Murcia: les proves d’exercici dinàmic i exercici 
combinat.
Amb ells viatjaren també Pepe Moreno i Daniel Molina (Pa-
rella Masculina Sènior) i Guillem Martínez (Entrenador), tots 
ells del Club Dinamic (Manises), i la direcció de seleccionador 
nacional Pablo Hinojar.
Posteriorment, també va participar amb Noa Murcia en el 
Campionat del Món de Gimnàstica Acrobàtica, celebrat a Maia 
(Portugal), del 13 al 15 de maig, on també assistiren  José Mo-
reno i Juan Daniel Molina (parella masculina) i Guillem Mar-
tínez (entrenador) i Pablo  Hinojar (seleccionador).
Javier Martínez porta en les competicions des de la categoria 
Cadets fins a l’actual de Sènior, amb diferents companys: Jorge 
Navarro (des del 2008 fins al 2014 i del 2019 al 2020) i Rafael 
Planells (des del 2015 al 2018) en parelles masculines, i amb la 
seua actual parella de competició, Noa Múrcia (parelles mixtes)
El torrentí ha estat 8 vegades campió d’Espanya, ha tret nom-
broses medalles en campionats internacionals amistosos i el 3r 
lloc a la Copa del Món de Maia (Portugal) el 2014, un palmarés 
ben important. 

13 - MARÇ - 2022

EL CLUB DE TENNIS TORRENT VETERANS +50, CAMPIÓ AUTONÒMIC
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L’equip Veterans +50 del Club de Tennis Torrent va quedar 
campió de la Comunitat Valenciana en Tercera Divisió, en 
imposar-se en la final per 5-0 al Tennis Camp Bisquert, partit 
celebrat a la nostra ciutat el 13 de març.
Per arribar a la final hagué de guanyar una fase de grup -amb 
9 participants-, en la qual va superar al CT Bisquert i al  CT Las 
Vegas B.  

Ja en la fase eliminatòria es va enfrontar als equips CT Ala-
cant, CT Scude i finalment, al CT Camp Bisquert de Xàtiva. 
L’equip el conformen Pascual Ferrandis, Vicente Climent, Ra-
món Hoyo, Emilio García, Pepe Ferrandis, Julio Barata i  José 
Barberá (d’esquerra a dreta de la foto), i també Javier Matoses, 
Juan José Benavent i Pedro Sabatell (absents en esta foto).

11 - ABRIL - 2022

EL NBT TORRENT JÚNIOR B, CAMPIÓ DE LA LLIGA PREFERENT

L’equip del NB Torrent Júnior B-Comprar Casa-Grupo Gestor 
es va proclamar campió de la lliga de Preferent, l’11 d’abril, a 
falta de tres jornades per a finalitzar, donats els extraordinaris 
resultats, que ja s’havien fet notar en febrer en aconseguir el 
primer lloc de la Copa Preferent.
De 26 partits jugats en va guanyar 25 i un el va perdre, amb 
un total de 51 punts; per davant de l’Autoescuela Xardinets i 

el NB Paterna B.
Jugadors: Hugo Cobo, Iván Rodríguez, Lluís Alberola, Jordi 
Medina, Roberto Martínez, David Capella, Iván Carrasco, Ós-
car Tadeo, Óscar Armengol, Damián Alonso, Manel Pardo, 
Pau Pardo.
Equip tècnic: José Ramón Peiró (entrenador) i Santi Medina 
(segon entrenador). 

29 - ABRIL - 2022

EL NB TORRENT JÚNIOR C, CAMPIÓ DE LLIGA 1A ZONAL 

El NB Torrent Júnior C es va proclamar campió de la lliga 1a 
Zonal grup B després de guanyar 21 dels 22 partits disputats 
i sumar 43 punts, 3 per davant del segon classificat, el CB Al-
massora, i 7 per davant del tercer classificat, el Baixens CD Be-
renguer Dalmau.

Jugadors: Unai Laserna, Pau Albo, Joan Salcedo, Vicente Bó-
veda, Iván Galán, José Carbó, Pablo Merino, Ízan Romero, 
Damián Alonso, Agustín Pérez, Sergio Beltrán, David Casado, 
Joan Climent, Adrián Gimeno.
Cos tècnic: Manuel García (entrenador).
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1 - MAIG - 2022

MANUEL RUBIO I RICARDO MUÑOZ, EN EL CAMPIONAT D’ESPANYA DE 
JUDO VETERANS

El cap de setmana del 30 d’abril i 1 de maig es va celebrar al 
Navarra Arena (Pamplona) el Campionat d’Espanya Veterans 
de Judo, amb la participació d’una representació torrentina del 
Club Herca, Manuel Rubio i Ricardo Muñoz. 
Manuel Rubio va aconseguir la medalla de bronze en la cate-
goria M-4 (-90 kg), a continuació de Ricardo Navarro (Madrid) 
i Eloy Macedo (La Rioja), primer i segon classificats respectiva-
ment, i Ricardo Muñoz, el 5é lloc en la categoria M-4 (-66 kg).
Tots dos havien competit, el 2 i 3 d’abril, a Vitòria, en la Copa 
d’Espanya, i van fer un bon paper perquè es classificaren en 4t 

i en 7é lloc respectivament.
L’equip va estar acompanyat en estes activitats per Helio Ca-
rratalá, entrenador i delegat de judo de la CV.
En la foto, d’esquerra dreta, Helio Carratalá, Ricardo Muñoz, 
Manuel Rubio i Vicent Carratalá.
Els mateixos judokes, Manuel Rubio i Ricardo Muñoz, van 
competir,  dissabte 18 de juny, a la Copa d’Espanya Veterans, a 
Ontinyent i tots dos es classificaren en tercer lloc, en les cate-
gories de M-4 -90 kg i M-4 .73 kg, resultats que els habilitaven 
per a participar en el Campionat d’Espanya.

7 - MAIG - 2022

JORGE LÓPEZ, EN EL TRIATLÓ D’UTAH (WASHINGTON)

L’esportista Jorge López, membre del cos de la Policia Local 
de Torrent, va participar en la seua categoria a l’Iron Man de 
Saint George (Utah, EUA), una de les proves esportives més 
dures del món, ja que combina 3.86 km nedant, 180.25 km amb 
bicicleta i 42.20 km corrent, és a dir, una marató completa. Cal 
destacar que és la segona prova d’este tipus que realitza López, 
després de finalitzar l’Iron Man de Hawaii l’any 2017. Va que-
dar en el lloc 23.
L’esportista va viure una experiència duríssima. Després d’un 
viatge de diversos transbords, sis hores de cotxe per arribar a 
la destinació, i diversos dies de reconeixement del terreny, que 
van incloure una excursió al Gran Canyó del Colorado, l’atleta 
va participar en una competició que, novament, va tornar a 
posar a prova les seues forces.
López, que va comptar amb el suport del club Triculpelat d’Ala-
quàs, havia preparat este Iron Man a consciència amb hores 
d’entrenament diari durant mesos. La fase dura de la prepara-
ció va culminar tres setmanes abans de la prova a Utah, amb 
una jornada de 164 quilòmetres en bici, i els 21 dies restants els 
va dedicar a preparatius, descans i proves més suaus.
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8 - MAIG - 2022

AITOR TORTOSA I CRISTINA DE LA TORRE S’IMPOSEN EN LA MITJA MARATÓ 
DE TORRENT

586 persones participaren en les curses del 8 de maig a Tor-
rent, dins de la Mitja Marató i la 10 km, que reprenien la seua 
celebració després de la pandèmia en una convocatòria que 
guanya en importància cada any.
En la Mitja Marató (21.097 km), amb 110 participants, es van 
imposar Aitor Tortosa (CE La Vespa de Novetlé) en homes i 
Cristina de la Torre (CEC Antella) en dones (ambdós en les fo-
tos adjuntes).

Quant a la 10 km, amb 476 esportistes, el primer lloc fou per a 
Hassane Ahouchar en la prova masculina, i Laura Castellano 
en la femenina, tots dos del Club Clínica Alejandro Sanz.
Altres esportistes destacats en la Mitja Marató foren: Nicolás 
Salido i Joan Pastor (general masculina) i Agnieszka Bis i Iris 
Vromans (general femenina).
I en 10 km, Julián Ramírez i Carlos Jiménez (general masculi-
na) i Patricia Montalvo i Yoana García (general femenina).

8 - MAIG - 2022

ELS TORRENTINS JUAN ANTONIO GINÉS I JOSÉ CASTILLEJO, MEDALLA D’OR 
I PLATA DE L’AUTONÒMIC DE PESCA

Al ZPC Fortaleny es va disputar, el 8 de maig, el Campionat de 
la Comunitat Valenciana de Pesca d’Aigua Dolça Encebador 
en categoria Absoluta, amb 48 participants i dos grans triom-
fadors de Torrent: Juan Antonio Ginés (actualment en el CPE 
Lluna de València), primer classificat; i José Castillejo González 
(Club Bassmania Torrent), segon classificat.
Estos resultats habilitaven els esportistes torrentins a concór-

rer al Nacional que es disputaria del 16 al 19 de juny a Forta-
leny.
Juan Antonio Ginés Rodado, quan encara pertanyia al Club 
Bassmania Torrent, ja s’havia proclamat campió autonòmic en 
abril de 2021, en la mateixa categoria d’Aigua Dolça Enceba-
dor.
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14 - MAIG - 2022

CRISTINA FLOR, CAMPIONA AUTONÒMICA D’HALTEROFILIA

L’atleta torrentina Cristina Flor Besó es va proclamar campio-
na d’halterofília de la CV, en la categoria de 59 kg, al Campio-
nat Autonòmic Trofeu Antonio Climent disputat  el 14 de maig 
al pavelló de Gandia. 
A més d’obtenir el primer lloc a la seua categoria, Cristina Flor 
també va ser la millor marca femenina, per la qual cosa va ob-
tenir el títol a la marca de Punts Elit, que mesura la relació 
entre el pes de la competidora i el pes que aixeca. 
El Trofeo Antonio Climent és una prova classificatòria per  al 
Nacional absolut en la seua 25a edició, que es va celebrar l’11 
i 12 de juny al Pavelló Municipal La Alamedilla (Salamanca).
En esta competició Cristina va quedar en 6é lloc de la  Catego-
ria 59 kg amb el club València Barbell.
En la convocatòria de 2021, quan pertanyia al Club d’Haltero-
filia Cabanyal, ja va participar al Campionat d’Espanya, a Mo-
lins de Rei (Barcelona) on va treure el seté lloc de la categoria 
64 kg.

14 - MAIG - 2022

LA FUTBOLISTA TORRENTINA MARTA PEIRÓ TORNA A LA COMPETICIÓ 
AMB EL SERVETTE
Després d’una temporada molt complicada per a la jugadora 
torrentina d’elit, que es va veure abocada a la seua retirada 
dels terrenys de joc el mes de febrer, per una malaltia, Marta 
Peiró va tornar a l’activitat futbolística en el mes de maig per 
a enfundar-se l’elàstica del seu equip, el Servette FCCF, i ho va 
fer com millor sap, marcant gols, i a més per partida doble a 
pesar d’entrar al camp al minut 81.
En el partit de la Superlliga Femenina de Suïssa, disputat entre 
el Servette CFF i el FC Aarau Frauen, del 14 de maig i que fina-
litzà amb victòria clara del Servette per 4-0, la torrentina Peiró 
va eixir al terreny de joc en el minut 81 i al minut següent de 
estar al camp, ella mateixa culminava una bona contra de les 
seues per a posar el 3-0. Un minut més tard, Marta tornava 
a  porta per a fer el 4-0 per a l’equip de Ginebra. D’aquesta 
manera, l’exjugadora del Valencia CF Femení recuperava les 
sensacions que la van portar la passada temporada a ser la mà-
xima golejadora de la lliga Suïssa amb 16 tants, a més de ser 
nomenada la millor jugadora de la campanya 2020-2021.
En la primera setmana de desembre, i després d’un any de llui-
ta contra l’endometriosi, Marta Peiró va decidir posar fi a la 

carrera professional per concentrar-se en la seua salut. Tot el 
club reiterava el suport incondicional a la seua jugadora i li 
agraïa la seua immensa professionalitat al llarg dels anys.

EN DESEMBRE ABANDONA LA COMPETICIÓ PER UNA MALALTIA

15 - MAIG - 2022

EL CD TERESIANES, CAMPIÓ DEL SEU GRUP DE 2A REGIONAL JUVENIL
El Juvenil A del CD Teresianes-Torrent, que va competir en la 
temporada en el grup sisé de la Segona Regional, es va procla-
mar just i brillant campió en un exercici en el que va aplicar 
una clara supremacia sobre la resta de rivals.
En la antepenúltima jornada, després de guanyar al Sant Gre-
gori A per 3-0 al Manises CF B, l’equip torrentí va celebrar 
el títol de campió del seu grup com mereixia l’ocasió. A falta 

encara de dues jornades per a la conclusió de la lliga, el CD Te-
resianes avantatjava en 12 punts als seus dos immediats per-
seguidors, altre equip escolar de Torrent com el CF Julio Verne 
i el CD Camporrobles. 
Teresianes totalitzava 66 punts, després d’aconseguir 21 victò-
ries, 3 empats i de no patir cap derrota, amb ni més ni menys 
105 gols a favor, per només 21 en contra. 
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Jugadors CD Teresianes-Torrent Juvenil A: Albert Gascón 
Ruiz, Alberto Capel Royo, Alejandro Sevilla Caballero, Ale-
jandro Rodríguez Casabán, Borja Gallardo Navarro, David Ca-
bañero Cortés, Francisco González Aracil, Gerard Hernández 
Rodríguez, Gerard Guasch Dueñas, Giacomo Rossetti Hernán-
dez, Javier Gil Mata, Luis García Martínez, Marc Medina 
Muñoz, Marcos Lozoya Sánchez, Mario Oliver Mora, Oliver 

Sánchez Quesada, Pablo Puig Hernández, Pablo Miguel Bavie-
ra López, Pau Sevillano Espeleta, Rodrigo Salas Torres, Diego 
Arocas García de Dios, Guillermo García Rodríguez.
Cos tècnic: Carlos Cervera Puchades (entrenador), José L. Mar-
tí Fuster (delegat d’equip). Col·laboradors: Alejandro Garrigues 
i Martín Alfonso.

15 - MAIG - 2022

EL TORRENT CF JUVENIL B GUANYA LA LLIGA I ASCENDIX A PREFERENT

El Juvenil B del Torrent CF es va proclamar campió de Lliga a 
falta de tres jornades, amb la qual cosa va poder segellar el seu 
ascens a Preferent, una categoria que facilitarà més la conne-
xió en l’escaló superior de l’escola, ja que el Juvenil A de l’enti-
tat torrentinista milita en Lliga Nacional.
Campanya sensacional del segon Juvenil taronja, que va fir-
mar uns registres d’escàndol en la seua trajectòria al grup IV 
de la Primera Regional. De fet, quan quedaven sols dues jor-
nades per al final, el conjunt dirigit per Mario Gómez-Lobo 
totalitzava 69 punts i únicament havia perdut un partit, amb 
22 victòries i 3 empats, 69 gols a favor i 22 en contra. Els mà-
xims golejadors de l’equip taronja van ser amb 17 dianes José 

Durán, i amb 15 Hugo Goñi.
Jugadors del Torrent CF Juvenil B: Adrián Samblás García, 
Alejandro Maro Vilanova, Alejandro Calero Alarcón, Álvaro 
Triviño Benet, Antonio Tijeras Lapteva, Daniel Torres Agui-
lar, Daniyar Suletayev, Esteban Muñoz Navarro, Hugo Goñi 
Muiños, Islam Ouattara, Jacob Daniel Lepore, José J. Durán 
López, Juan Aparisi Romero, Juan José Guardiola Alcañiz, 
Mauro Sevillano Moreno, Patrick Michael Zahui, Rafael Vi-
cente Palmero, Rubén Torres López, Rubén Moreno Jiménez, 
Adrián Martínez, Tomás Ezequiel Alegre Leanza.
Cos tècnic: Mario Gómez-Lobo Hernández (entrenador), Iván 
Sánchez López (delegat d’equip).
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29 - MAIG - 2022

REBECA MUÑOZ, SUBCAMPIONA D’ESPANYA DE GIMNÀSTICA AERÒBICA AL 
PAVELLÓ EL VEDAT

La torrentina Rebeca Muñoz es va proclamar subcampiona 
d’Espanya de Gimnàstica Aeròbica, en el Pavellló El Vedat, es-
cenari de la competició, els dies 27 a 29 de maig, en el nivell 6, 
categoria individual femenina, amb una puntuació de 17.550, 

a només 0.150 punts de l’or de Jula Sánchez.
La jove torrentina, del Club Aerogym de L’Eliana, de 14 anys, 
practica gimnàstica des dels 4 encara que en la modalitat acro-
bàtica, en què ha aconseguit diversos títols en l’àmbit interna-
cional, nacional i autonòmic.
El Campionat d’Espanya de Gimnàstica Aeròbica Divina Asse-
gurances va reunir més de 300 gimnastes d’Aragó, Catalunya, 
Castella-la Manxa, Comunitat Valenciana, Castella-Lleó, Ma-
drid i el País Basc. Divina Seguros, patrocinador principal de la 
Reial Federació Espanyola de Gimnàstica, a més de donar nom 
al campionat, continua amb el seu programa de beques amb 
què vol ajudar els i les gimnastes a arribar més alt a la seua 
carrera esportiva, i en esta ocasió, lliura l’ajuda econòmica als 
gimnastes que es proclamen campions d’Espanya al nivell 7 
Júnior i al nivell 8 Sènior.
Este esport va tenir els seus començaments als anys 60 i ha 
evolucionat fins al punt de sorprendre els espectadors que ve-
nen a veure una competició d’este nivell; la clau de l’èxit d’este 
esport és el seu atractiu i posada en escena. Fins a l’any 1994 la 
FIG no va incorporar la gimnàstica aeròbica com una discipli-
na gimnàstica homologada.

29 - MAIG - 2022

L’HISPÀNIC-TORRENT CF ALEVÍ FEMENÍ GUANYA LA LLIGA PLATA

El nou projecte del futbol femení torrentí que s’encetava esta 
temporada amb el sorgiment del CEF Hispànic-Torrent CF, 
una unió entre les dos entitats que suposa una aventura pio-
nera a la CV, al conjugar futbol i futbol sala femení, comença a 
donar els seus fruits, en proclamar-se campió de la Lliga Plata.
Després d’empatar a tres gols en Parc Central enfront el CD 
Montesión, en un vibrant derbi local en què estigué en joc el 
campionat, les de taronja i negre s’asseguraren, per millor di-
ferència de gols, la primera plaça del grup 3B en eixa segona 
fase de la Lliga Caixa Popular Valenta Aleví. 
El Montesión va ser un digníssim competidor i va concloure 
la lliga en segona posició. Paula Cañada, amb 10 gols, i Marta 
Lino. amb 8, varen ser les dues jugadores més golejadores en 

esta segona fase de l’Hispànic-Torrent CF.
Jugadores: Ainara Jurado Manso, Aitana Rodríguez González, 
Alba Jareño Naranjo, Ariadna Laso Rodríguez, Ariadna Alba-
rracín Roldán, Beatriz Torres Do Carmo, Carla Monera Pedra-
za, Carolina López Requena, Daniela Guillen García, Edurne 
Gómez Caballero, Erika Duque Tarancón, Esmeralda Aparisi 
Romero, Isabel Torres Do Carmo, Lidia Donet de la Torre, Lu-
cía Valera Valero, Marta Lino Sánchez, Olimpia Rubio Cintas, 
Paula Cañada Cubino, Paula Angelova Spasova, Sara Martínez 
Ciézar, Vega Montón Carrion, Inés Rodríguez Asensi.
Cos tècnic: David Martínez Navarro (entrenador), Silvia 
Fernández Ruiz (delegada d’equip).
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5 - JUNY - 2022

EL TRINQUET DE TORRENT INFANTIL GUANYA EL CAMPIONAT 
AUTONÒMIC DE GALOTXA

El 5 de juny es va disputar la final del 47é Campionat Auto-
nòmic de Galotxa El Cortes Inglés, a Albuixech,  corresponent 
a la categoria Infantil B, en què el Trinquet de Torrent, que ja 
s’havia imposat en semifinals al Foios, va proclamar-se campió 
davant el CPV Meliana D (50-20).
En la fotografia, d’esquerra a dreta: Daniel Romero, Álex Ro-
mero i Juanma Romero. 
Darrere de l’equip torrentí quedaren Viuesport EPV Manises i 
CPV Alfara del Patriarca.

El Trofeu de Galotxa, que començà el 5 de març i finalitzaria el 
16 de juliol per a totes les categories, va comptar amb la parti-
cipació de 177 equips de 39 clubs de la Comunitat Valenciana. 
Prop de mil jugadors disputaren més de 1.200 partides en 21 
categories: Primera Sènior, Juvenil A, Juvenil B, Segona, Ter-
cera, Quarta, Curtes A, Curtes B, Femenina, Primera Trinquet, 
Segona Trinquet, Tercera Trinquet, Quarta Trinquet, Cadets 
A, Cadets B, Infantils A, Infantils B, Alevins A, Alevins B, Ben-
jamins A i Benjamins B.

12 - JUNY - 2022

MIGUEL BORI ES CLASSIFICA 4T AL CAMPIONAT D’ESPANYA 
D’ULTRALLEUGERS

Els dies 10, 11 i 12 de juny, a l’Aeroport Lleida-Alguaire, es va 
celebrar el Campionat d’Espanya d’Ultralleugers en les disci-
plines Air Navigation Race, Aterratges de Precisió i Enlaira-
ments i Aterratges Stol-Open (Ala Fixa, Trike, Autogir), prova 
inclosa en el calendari Esportiu d’Ultralleugers 2022 de la Co-
missió Tècnica Nacional d’esta disciplina amb la col·laboració 
de la Federació Aèria Catalana.
La prova quedava oberta a la participació de totes les tripula-
cions compostes per pilot que havia de tindre una experiència 
mínima de 50 hores de vol i navegant, ambdós amb llicència 
esportiva nacional 2022 emesa per la RFAE (Reial Federació 
Aeronàutica Espanyola).
El pilot torrentí Miguel Bori, amb una avioneta Tecnam P92, es 
va classificar en quarta posició general, acompanyat per Raúl 
Sellés (a l’esquerra de la foto), un resultat més que destacat te-
nint en compte que era la seua primera competició i concorri-
en tripulacions molt experimentades.
Per a la nova etapa que comença Miguel Bori competirà amb 
un Pipistrel Alpha EC- HA1, amb més prestacions que l’ante-
rior.
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16 - JUNY - 2022

REPRESENTANTS DEL BASSMANIA TORRENT, SUBCAMPIONS D’ESPANYA 
AMB LA SELECCIÓ VALENCIANA DE PESCA

El 16 de juny, a Fortaleny, es va disputar el XII Campionat 
d’Espanya de Seleccions Autonòmiques de Pesca Aigua Dol-
ça-Cebador, en el qual la selecció valenciana va treure el sub-

campionat i la plaça per al Campionat del Món 2023.
Tres membres del Club Bassmania de Torrent, José Castillejo, 
José Martínez i María González, integraven l’equip valencià.

19 - JUNY - 2022

BRILLANT TEMPORADA DEL TORRENT CF ALEVÍ D, QUE ES VA PROCLAMAR 
CAMPIÓ DE LLIGA

L’Aleví D del Torrent CF es va proclamar campió de lliga en 
Sant Gregori, després d’una gran temporada dels xics d’Aman-
do, ajudat per José Àngel i Lucas, i que a falta de dues jornades 
s’alçaren amb el títol en uns registres d’escàndol.
En la Lliga Aleví de 2n any València C, al grup 4, el Torrent CF 
D va ser el clar dominador de la competició amb 79 punts. De 
30 partits jugats, va guanyar 26, va empatar un i tan sols va 
perdre tres, amb ni més ni menys que  201 gols a favor, per 41 
en contra. Una trajectòria de vertader campió.
Els màxims golejadors de l’equip taronja varen ser Álvaro Ro-

dríguez amb 36 gols, Izan Català amb 32, Lucas Cuadros amb 
29 i Diego Martínez també amb 29.
Plantilla de jugadors: Álvaro Rodríguez Pérez, Amir Hamia-
ne Seghir, Cristian Bioque Escribá, Gorka Cuesta Martínez, 
Héctor Román Pardo, Hugo Silla Sáez, Izan Catalá Barberán, 
Lucas Cuadros Muñoz, Unai Oltra Ángel, Víctor Mateos Ro-
mero, Yanys Ionut Stinga, Diego Martínez Cebrián, Lucas Díaz 
López.
Cos tècnic: Amando Cremades Estela (entrenador), Ismael 
Jiménez Castillo (delegat d’equip).
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24 - JUNY - 2022

MARÍA ORTIZ FITXA PEL REAL OVIEDO FEMENÍ
La jugadora torrentina de futbol Maria Ortiz s’incorporaria al 
Real Oviedo, pel contracte del 24 de juny, amb Álex Rodríguez 
d’entrenador, procedent de la Unió Esportiva Granadilla Te-
nerife B, on havia jugat la temporada 2020-2021.
María Ortiz Heras (Torrent, 1999), es va formar futbolística-
ment en la nostra ciutat i en la temporada 2015-2016 va in-
gressar en la disciplina del València CF, equip amb què va estar 
sis temporades, les dues últimes en la Lliga Primera Iberdrola.
Amb este equip va aconseguir els èxits esportius més signifi-
catius, com ara el subcampionat amb el València B (lliga 2016-
2017), el subcampionat del Torneig Internacional FIFA Sub-19 
(2017-2018) i tres campionats de Copa i/o Lliga amb el València 
B (2017 a 2019).
La temporada passada s’havia incorporat a la Unió Esportiva 
Granadilla Tenerife B, on va jugar en el filial, i on va confirmar 
la seua versatilitat per ocupar diferents llocs a l’equip.

25 - JUNY - 2022

MARTA MILLÁN, CAMPIONA SÈNIOR SILVER INTERNACIONAL ESLOVÈNIA 
KOPER
Marta Millán Núñez, del Club Gimnàstica Rítmica Àngels, es 
va proclamar campiona sènior silver en la International Eslo-
vènia Koper, que va organitzar el Juna Cup en la seua terce-
ra edició, un excel·lent i brillant final a una carrera d’enorme 
prestigi. A més va ser elegida Miss Expresive en el mateix tor-
neig internacional.
A la competició -setena internacional del Club Àngels, únic es-
panyol present- participaren 280 gimnastes de 32 clubs perta-
nyents als països: Hongria, Itàlia, Àustria, Eslovènia, Croàcia, 
Ucraïna, Xipre, República Txeca, Espanya, Sèrbia, Alemanya i 
Lituània, que competien en les categories: girls, children, pre-
júnior, júnior i sènior.
Abans el club torrentí, que lidera Jennifer Sorlí, havia parti-
cipat en les següents convocatòries internacionals: Romania 
2014, Itàlia 2015, Londres 2016, Luxemburg 2017, Dubai 2018 
i Xina 2019.
L’equip que fa possible este treball del Club Àngels el formen: 
Jennifer Sorlí, Marta Yago, Daniella Camarero, Gemma Pla-
nells i Carla Giménez.
Marta Millán sempre apujava al pòdium en les competicions 
de Trofeu Mediterrani i amistoses en què participava del 2009 
al 2014.

I a partir de 2015 comença a competir en nivell Federació, 
amb un segon lloc en categoria Infantil cèrcol, subcampiona 
autonòmica federació Júnior maces (2016), 5a d’Espanya al 
campionat nacional base conjunts (2017), 4a al classificatori 
del campionat d’Espanya nacional base de conjunts (2021) i 4a 
classificada al campionat d’Espanya nacional base individual 
Juvenil modalitat cèrcol (2022).

3 - JULIOL - 2022

CELIA RODRÍGUEZ, SUBCAMPIONA D’ESPANYA INFANTIL DE CORDA EN 
GIMNÀSTICA RÍTIMICA
De l’1 al 3 de juliol, al Pavellló Segle XXI (Saragossa), es va dis-
putar el Campionat d’Espanya Absolut per equips Iberdrola i 
la 2a fase de la Copa d’Espanya de conjunts Iberdrola de gim-
nàstica rítmica.
En la categoria Infantil, la torrentina Celia Rodríguez es va 
proclamar subcampiona en Corda, per darrere de Lucía Jumi-
lla del CEG Almussafes (CVA); i amb el bronze de Lucía Oltra, 
del Daisán J. (CAN).
Per equips esta categoria fou liderada pel club Ritmo Sariegos, 
de Castella-la Manxa i Lleó (or), el GR Jennifer Colino de la CV 

(plata) i el Club Sedaví CV, a què estava adscrita Celia cedida 
pel club oficial Almara de Burjassot (bronze).
Al llarg de la temporada havia participat -sempre amb bons 
resultats- a 1a Fase de la Lliga Iberdrola Primera Divisió, Cam-
pionat Jocs Esportius, Provincial del Campionat d’equips abso-
lut, 2a Fase de la Lliga Iberdrola Primera Divisió i Autonòmic 
del campionat d’equips absolut.
També va participar en les concentracions de la selecció espa-
nyola, l’última d’elles del 6 al 9 de juliol, al Car de Lleó, després 
de les quals es faria pública la llista de gimnastes seleccionades 
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per al Conjunt Nacional Júnior.
A la Gala de l’Esport de Torrent, el 8 de juliol, va a ser premiada 
com a millor esportista de la temporada.
A finals de juliol, després de diferents concentracions realitza-
des al llarg de la temporada va quedar elegit el conjunt Júnior 
de la Selecció Espanyola de Gimnàstica Rítmica amb la torren-
tina Celia Rodríguez, del Club Almara de Burjassot, d’entre les 
set integrants.
L’equip iniciaria en setembre als entrenaments del Centre 
d’Alt Rendiment de Lleó en concentració permanent.
Las gimnastes seleccionades són: Violeta Bacigalupo (Club Be-
nimaclet, CV), Andrea Corral (Club Ritmo, Castella i Lleó), Ale-
xandra Marcos (CD Aluche, Madrid), Lucía Muñoz (CGR At-
zar, CV), Daniela Picó (CGR Alcoi, CV),  Celia Rodríguez (CGR 

Almara de Burjassot, CV) i Alba Vidal (CD Ontinyent, CV).

6 - JULIOL - 2022

VÍCTOR CHUST ES COMPROMET PER QUATRE TEMPORADES AMB EL 
CADIS CF

El Cadis CF i el Reial Madrid CF van aplegar a un acord, el 

6 de juliol, per al traspàs del defensa central Víctor Chust. El 
jugador signava per quatre temporades amb el Cadis i el Reial 
Madrid es guardava un percentatge d’una operació futura.
Pel setembre el jugador torrentí participaria en els partits de 
preparació de l’Europeu Sub-21, a celebrar a Geòrgia i Roma-
nia. El combinat espanyol es va enfrontar a les seleccions de 
Romania i Noruega, amb el marcador favorable en els dos en-
contres, 3-0 i 4-1, respectivament.
Chust ja va participar amb la selecció Sub-21 en octubre de 
2021 en els partits contra Eslovàquia i Irlanda del Nord, a Sevi-
lla, en què va guanyar la classificació per a l’Eurocopa del 2023.
La seua trajectòria en el futbol, que havia començat en el 
València CF (2008-2012), s’ha desenvolupat a les categories 
inferiors del Reial Madrid (Infantil B, 2012-2013; Infantil A, 
2013-2014; Cadet B, 2014-2015; Cadet A, 2015-2016; Juvenil 
B, 2016-2017; Juvenil A, 2017-2019; i Castilla) i Reial Madrid 
(des del 2019).

10 - JULIOL - 2022

RAÚL MAREK, MEDALLA DE BRONZE EN ELS THE WORLD GAMES DE 
SALVAMENT I SOCORRISME ALS ESTATS UNITS

Espanya va finalitzar al tercer lloc de Salvament i Socorrisme 
els World Games, que se celebraren del 7 al 10 de juliol, a Bir-
mingham (Alabama, Estats Units), on a més es van batre els 

rècords nacionals en 4 x 50 metres relleu combinat femení i 4 
x 50 metres natació obstacles masculí absoluta, competicions 
en què va participar com a seleccionat espanyol l’esportista 
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torrentí del CESN Silla Raúl Marek Szpunar Rosa (segon per 
la dreta en la foto).
El combinat espanyol va obtindre la tercera plaça amb 297 
punts, darrere d’Itàlia, amb 414, i Alemanya, amb 381, i davant 
de França (265), Polònia (137). Bèlgica (120), Hongria (115), Japó 
(77) i Dinamarca (20).
Raúl confirmava així l’exitosa temporada, ja que en maig s’ha-
via proclamat guanyador d’una medalla d’or (en 50 m remolc 
maniquí) i una de plata (en 100 m combinada) al XXXVI Campi-
onat d’Espanya de Salvament i Socorrisme, celebrat a Tenerife.
Pel setembre, al II Campionat d’Espanya per Comunitats Au-
tònomes, que es va desenvolupar a A Corunya, del 2 al 5, va 
aconseguir la medalla d’or amb la Selecció Valenciana en la 

categoria Absoluta. 
Raúl va participar també al Lifesaving World Championships 
2022, celebrat entre el 21 de setembre i el 2 d’octubre, a Riccio-
ne (Itàlia), en què va fer la 6a posició en 50 m maniquí i la 9a en 
100 m combinada (en la categoria Individual Absoluta).
El 10 i 11 de juliol, a la Spanish Cup-I Campiont d’Espanya Indi-
vidual Juvenil, Júnior i Absolut de Salvament i Socorrisme, a la 
Piscina Municipal Rosario Dueñas (Ourense), Raúl es proclamà 
campió d’Espanya en les tres proves en què participava, dins 
de la categoria Absoluta, i va aconseguir la seua millor marca 
personal de 100 m socorrista. Esta competició internacional, 
de nova creació, obre el calendari nacional de la RFESS.

10 - JULIOL - 2022

VALERIA ESCRIHUELA GUANYA EL CAMPIONAT D’ESPANYA 
ALEVÍ-PROMOCIÓ D’ESTIU DE NATACIÓ ARTÍSTICA
A Palma, el 10 de juliol, la torrentina Valeria Escrihuela, del 
CN Alquimia, va guanyar el Campionat d’Espanya Aleví Pro-
moció de Natació Artística en el grup de la seua edat (nascudes 
en 2011) i el cinqué lloc de la classificació general. I açò passava 
dos dies després de rebre el premi Millor Esportista Aleví Fe-
menina de Torrent en la Gala de l’Esport.
La temporada l’havia començat Valeria amb la medalla de 
bronze en el III Autonòmic d’Hivern, celebrat a la piscina In-
ternuclis de Sagunt, en febrer, amb una participació de 26 na-
dadores de 13 equips diferents.
Ja en el mes de juny, en l’Autonòmic d’Estiu, a Benidorm, va 
treure la segona posició i medalla de plata en la categoria Ale-
vines 2011.
En esta mateixa competició una altra xiqueta del CN Alquimia, 
Thelma Quintero, va treure la medalla de bronze en Alevines 
2012.

17 - JULIOL - 2022

MAYA IVANOVA, BRONZE AL CAMPIONAT D’ESPANYA ALEVÍ DE NATACIÓ
Maya Ivanova, del Club Natació Barracudas, de Torrent, va 
aconseguir la medalla de bronze del IX Campionat d’Espanya 
Aleví de Natació Femenina, que es va disputar a la Piscina La 
Salobreja, de Jaén, del 14 al 17 de juliol.
L’esportista torrentina competia en la prova de 200 metres 
papallona, amb una marca de 2:42’12, i apujava a un pòdium 
nacional, convertint-se en la primera del club amb eixe èxit. La 
medalla d’or i de plata foren respectivament per a María San-
tana Beneyto (Real Canoe NC) i Elis Akemi Matsumara Pérez 
(CE Mediterrani)
A la competició participaren 167 clubs amb més de 400 espor-
tistes i un total de 54 esdeveniments entre les diferents cate-
gories i disciplines.
María Ivanova ja havia destacat en la temporada quan en fe-
brer va ser escollida per a participar amb la Selecció Valencia-
na en el Campionat de Vélez-Màlaga, en què l’equip valencià 
va obtindre la 4a posició.
D’esta manera amplia el seu palmarès que ja compta amb dos 
ors en 800 metres lliures i 200 metres papallona, a més de 
dues medalles de plata en 100 m papallona i 100 m lliures.
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23 - JULIOL - 2022

HELIO CARRATALÁ CORRE LA VOLTA A L’ANETO DE 56 KM I 3630 METRES 
DE DESNIVELL
El professor, entrenador i esportista torrentí Helio Carratalá 
va participar en la Volta de l’Aneto, de 55,65 km i 3630 metres 
de desnivell, el 23 de juliol, en un temps de 15 h i 41 min, amb 
795 inscrits i 253 abandonaments, el que dona una idea de la 
dificultat de la prova.
Esta competició forma part del conjunt de sis carreres del Trail 
Trangoworld Aneto-Posets, un gran esdeveniment esportiu, 
concebut per a autèntics apassionats, organitzat per l’Associ-
ació de Turisme i Empresarial de la Vall de Benasque i PRA-
MES, amb el patrocini de Trangoworld i l’assessoria tècnica de 
Peña Guara.
La vall de Benasque és una de les més alpines i belles de les que 
conformen els Pirineus. Amb els seus més de 30 pobles i viles, 
amb la seua arquitectura altaragonesa, les seues esglésies ro-
màniques, els seus costums ancestrals, la seua llengua, els seus 
paisatges és, sens dubte, un lloc per a l’aventura, la trobada i el 
repòs obligat durant una estada als Pirineus.
Helio ja havia participat, en els anys previs a la pandèmia, a la 

Marató de las Turcas (dins de la mateixa convocatòria del Trail 
Trangoworld Aneto-Posets) i a la Marató del Cim (42,5 km i 
3000 metres de desnivell) que pertany al grup de carreres de 
l’Andorra Ultra Trail Vallnord.

4 - AGOST - 2022

ROGER MARTÍ SIGNA PER 4 TEMPORADES AMB L’ELX CF
El jugador torrentí de futbol Roger Martí arriba a l’Elx CF, des-
prés d’una dècada al Llevant UD.
13 gols en 31 partits de la temporada 2018/19 és el seu millor 
registre a la lliga fins ara. La temporada anterior va anotar-ne 
7. Al Llevant UD a Segona va arribar a marcar 22 gols, la tem-
porada 2016/17. Ara s’obre una nova etapa a la seua trajectòria 
esportiva on buscarà els gols per als aficionats del club il·licità.
Roger Martí Salvador (Torrent, 1991) és un futbolista amb més 
de 170 partits a la màxima categoria del futbol espanyol. Als 
seus 31 anys ha demostrat el seu olfacte golejador al Reial Sa-
ragossa, Reial Valladolid i Llevant UD, club en què va despun-
tar al seu filial i en què s’ha consagrat com un golejador letal.
Ara s’unix al projecte de l’Elx CF per a les properes quatre tem-
porades amb l’objectiu de seguir demostrant la seua capacitat 
anotadora i aportar el seu talent, experiència i sobretot els seus 
gols a l’entitat frangiverda.

19 - AGOST - 2022

PACO ALCÁCER FITXA PEL SHARJAH FC (EMIRATS ÀRABS) PER A TRES ANYS
Paco Alcácer va signar un contracte de tres temporades amb 
l’Al Sharjah d’Emirats Àrabs, el 19 d’agost, després que el Vi-
la-real anunciara que eixe club havia trencat l’acord de cessió 
d’este jugador, de forma unilateral, i minuts més tard va anun-
ciar oficialment, també, la rescissió de contracte del jugador, 
una situació ben estranya per a la majoria de mitjans informa-
tius que s’ocuparen de l’assumpte.
Cal recordar que Alcácer tenia contracte fins al 2025 al Vila-re-
al i va quedar alliberat per comprometre’s amb l’Al-Sharjah.
El nou club d’Alcácer fou fundat en 1966 i juga en la Prime-
ra Divisió dels Emirats Àrabs Units, amb Aurelian Cosmin 
Olăroiu (Rumania) d’entrenador.
Paco Alcácer García (Torrent, 1993) va començar al futbol a les 
pedreres del CD Montesión i del Torrent CF. Prompte es van 
fixar en ell, davant la seua qualitat i portentosa capacitat gole-
jadora, i va passar a les categories inferiors del València CF, on 
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ja de ben jove va donar el salt al primer equip. Amb el València 
va arribar a disputar 124 enfrontaments i va fer 43 gols, abans 
del seu traspàs al FC Barcelona, on va jugar 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, 
en fer els seus millors registres golejadors, 47 partits i 26 gols. 
Des de gener de 2020 era jugador groguet. Va ser un temps en-
rere internacional amb la Selecció Espanyola absoluta en una 
vintena d’enfrontaments.

25 - AGOST - 2022

MIGUEL VIDAL APUJA AL PÒDIUM EN EL MUNDIAL D’AQUATLÓ A 
ESLOVÀQUIA

L’atleta torrentí Miguel Vidal va participar, el 25 d’agost, a la 
World Aquathlon Samorin, a Bratislava (Eslovàquia), en el 
grup d’edat de 80 a 84 anys, i feu un temps de 01.08.12.
La prova incloïa un recorregut d’1 km de natació i 5 km de car-
rera a peu, i el nostre paisà fou l’únic participant en el seu grup 
d’edat.
Vidal havia participat, el 5 de juny, a l’XI Campionat Autonò-
mic Màster d’Estiu, celebrat a les Piscines Municipals de Se-
daví, i va obtindre quatre medalles d’or en les proves de + 80 

anys: 100 m ll (rècord autonòmic), 200 m ll (rècord autonòmic), 
4 x 100 m ll i 4 x 100 m estils.
Miguel Vidal s’incorporava així a una nova activitat esporti-
va, la natació, després d’una llarga trajectòria en l’atletisme, en 
què va arribar a ser campió d’Europa en la modalitat d’aquatló 
en la categoria +75, a Bratislava en 2017.
En 1985, amb 43 anys, va córrer la seua primera marató, un pas 
inicial per a començar a entrenar diàriament i introduir-se en 
el món de les carreres amb el club d’atletisme Amunt i Avall. 
Després de participar en un duatló a Sogorb, Miguel va sentir 
curiositat per córrer el triatló, i en 2014 participà, per primera 
vegada, en una prova d’esta categoria, on va quedar campió 
d’Espanya per grups d’edat, posició que va repetir en 2015. 
Altres èxits esportius seus de la temporada 2021-2022 foren: 
participació a Almazán (Sòria) en el Campionat d’Espanya 
d’Aquatló i Triatló Cross, el 16 i 17 de juliol, en què Miguel va 
apujar al pòdium en la categoria de grups d’edat G +80 m; el 24 
de juliol, la Travessia de Natació al pantà de Cortes de Pallars, 
de 2000 metres, en la categoria de + 80 anys, que va acabar 
amb una temps de 01.07.46. A esta competició van concórrer 
74 clubs, entre ells el del torrentí (el CN València Màsters Se-
daví); i el 25 de setembre va quedar primer de la categoria Màs-
ter +80 en la Travessia al Port de València (2500 m) amb un 
temps de 1h. 22min. 35seg.

28 - AGOST - 2022

MEDALLA DE PLATA D’IKER AMO EN EL CAMPIONAT DE JOVENTUT DE 
PESCA EN AIGUA DOLÇA JÚNIOR

Del 25 al 28 d’agost va tindre lloc el XXXIII Campionat d’Es-
panya Júnior de Seleccions Autonòmiques de Pesca d’Aigua 
Dolça, a l’Embassament de Navalcán (Toledo), amb una parti-
cipació de 73 esportistes procedents de 10 comunitats autòno-
mes, i d’entre els inscrits molts dels que han format part en el 
combinat espanyol anteriorment.
El torrentí Iker Amo Moya, del Club Bassmania, va treure la 
medalla de plata formant equip amb Xavier Martínez Antony, 
Xavier Fernández Martí i David Pérez San Baltasar.
María González, Omar Pastor i Juan Carlos Díaz, també del 
Basmania Torrent, concorregueren a esta competició i, feren 

un bon paper en ocupar els llocs 5é, 19é i 25é respectivament, 
de les proves individuals.
Omar Pastor, María González i Juan Carlos Díaz (d’esquerra 
a dreta de la foto), ja havien omplert el pòdium, l’1 de maig, a 
Fortalney, al Campionat Provincial d’Aigua Dolça Encebador 
Categoria U-25.
L’any anterior, en juny, María González i Omar Pastor s’havi-
en proclamat campiona i subcampió de l’Autonòmic Juvenil, al 
Pantà de Bellús, després de treure al Provincial estos mateixos 
primers llocs.
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4 - SETEMBRE - 2022

EL JOVENTUT DE BADALONA GUANYA EL IV TORNEIG DE BÀSQUET 
MEMORIAL PASCUAL CHULIÁ

El Torneig de Bàsquet Júnior Memorial Pascual Chuliá, cele-
brat el primer cap de setmana de setembre, va tindre al Jo-
ventut de Badalona com a equip vencedor, en guanyar el seu 
enfrontament en la final amb el Fuenlabrada. Gran Canària i 
Real Betis van quedar en segon i tercer lloc, respectivament. 
Participaren a més dels 4 equips esmentats el València Basket, 
Unicaja, Alba Berlín i NB Torrent.
El trofeu de MVP va ser per a Rubén Prey, que va quallar una 

magnífica actuació a la final aportant 23 punts i 8 rebots (28 de 
valoració).
El Nou Bàsquet Torrent no va poder superar les rondes prèvi-
es del torneig, en què es va enfrontar el Joventut de Badalona, 
el Gran Canària i l’Alba de Berlín, tres dels grans favorits.
Els partits de la competició es van disputar als pavellons El Ve-
dat i El Toll i a través de la FDM i el NBT es van oferir les re-
transmissions en directe a les pàgines de Facebook i Youtube.

24 - SETEMBRE - 2022

MARIA GONZÁLEZ, NURIA MALLADA I M. CARMEN PUCHADES, 
DESTACADES EN EL NACIONAL D’AIGUA DOLÇA DE PESCA

Al XVI Campionat d’Espanya de Pesca de Seleccions Auto-
nòmiques d’Aigua Dolça-Flotador categoria Dones, que es va 
desenvolupar del 22 al 24 de setembre a Castronuño (Vallado-
lid), les esportistes del Club Bassmania Torrent van tindre una 
participació destacada.

Nuria Mallada va aconseguir la medalla de plata individual i 
la classificació per al pròxim mundial. I María González i M. 
Carmen Puchades van fer els llocs 7 i 13, respectivament en la 
classificació individual.
Totes tres, conjuntament amb Ornella Tosta (Club de Pesca 
Alaquàs), van treure la medalla de plata en la competició de 
seleccions autonòmiques.
Les integrants del Club Bassmania Torrent Nuria Mallada, M. 
Carmen Puchades i María González (d’esquerra a dreta en la 
foto) s’havien guanyat la participació en la competició nacio-
nal en quedar en els primers llocs, el 2 de juliol, a Fortaleny, 
quan es va disputar el Campionat Autonòmic d’Aigua Dol-
ça-Flotador.
Nuria Mallada també havia tingut un gran protagonisme en la 
segona quinzena d’agost ja que va competir en el Mundial de 
Dones França 2022, en què va treure un molt valuós 16é lloc 
en la classificació individual i 5é en el de seleccions.

9 - OCTUBRE - 2022

EL PILOT ATILA, SUBCAMPIÓ D’ESPANYA DE DRIFT
El pilot torrentí Cristian Espinós Atila va disputar la tercera 
prova del Campionat d’Espanya de Drifting 2022, el 8 i 9 d’oc-
tubre, al circuit de Los Arcos (Navarra), competició que li va 
valdre el subcampionat d’Espanya en la categoria SemiPro, 
amb una puntuació de 200, per darrere dels 226 de Marc Blan-
co i per davant del francés Xabi Etxeberria (197 punts).
És una categoria destinada directament per apujar a la compe-
tició reina -la Pro-, i limitada a 40 pilots inscrits.
Prèviament havia competit en la primera ronda del Jarama (2 i 
3 d’abril), en què va treure el segon lloc; i en la segona prova al 
Circuit de Xest (4 i 5 de juny), també amb el segon lloc.
Este pilot havia començat en 2013 la trajectòria professional 
en el món de la conducció i va quedar campió en eixa edició. 
Des d’aleshores es dedica professionalment al món de les car-
reres i dona també cursos en circuits professionals.

El drifting o drift és un estil de conducció de vehicle que con-
sistix a derrapar de manera que el vehicle forma un angle amb 
la direcció de moviment.
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13 - NOVEMBRE - 2022

SOFÍA MONTESINOS GUANYA EL VALÈNCIA TENNIS MÀSTER DE TOUR 2022

L’esportista torrentina Sofia Montesinos Vilanova va guanyar 

el Màster del València Tennis Tour 2022, categoria Cadet Fe-
menina, el 13 de novembre, a les instal·lacions del Club de Ten-
nis València, després de superar les tres fases del torneig.
Les fases prèvies s’havien disputat: Club de Tennis València 
(del 5 al 27 febrer de 2022), Sporting Club de Tennis (del 7 al 
29 maig de 2022), Club Espanyol de Tennis (del 4 al 10 juliol 
de 2022) i el Màster Club de Tennis València (del 5 al 13 de 
novembre de 2022).
El circuit juvenil consta de 3 proves i 1 màster, tot sense ànim 
de lucre, que té l’objectiu de recolzar el tennis base prenent 
com a referència el jugador. A partir d’ell i de les necessitats 
es desenvolupa el model de competició. Categories: Benjamí, 
Aleví, Infantil i Cadet (femení i masculí).
Sofía s’havia proclamat en 2020 campiona del Circuit Provin-
cial Màsters Juvenil 250, en aquella ocasió compartint èxit 
amb Javier Miralles, també del CT Torrent en Aleví 250.

20 - NOVEMBRE - 2022

EL CGR HERCA, MEDALLA DE PLATA EN EL II TROFEU INTERNACIONAL 
SNOW WONDERLAND
El cap de setmana del 19 i 20 de novembre el CGR Herca va 
participar al II Trofeu & Gala Internacionals Snow Wonder-
land, disputat al Pavelló de Govern d’Andorra la Vella, on es 
citaven més de 1000 gimnastes i tècnics de diferents països 
(Grècia, Singapur, França, Espanya i Andorra). El conjunt Ca-
det va aconseguir una magnífica segona posició en una cate-
goria molt disputada en què varen mostrar el treball realitzat 
durant els últims mesos.
Tot un èxit per al nou projecte encapçalat per les entrenadores 
Noelia Barberá i Patricia Sánchez, que han de coordinar un 
club amb 50 gimnastes des de la categoria Baby (2016) fins a la 
Sènior (2005).  
En la fotografia, les integrants de l’equip Cadet subcampiones 
a Andorra, d’esquerra a dreta: Aitana Orea, Sara Núñez, María 
Dolores Ferrandis, Sheila Giménez i Nadia Aparicio.

27 - NOVEMBRE - 2022

JAUME BALLESTER, SUBCAMPIÓ AUTONÒMIC DE MOTOCROSS MX 125

El jove pilot torrentí Jaume Ballester es va proclamar subcam-
pió autonòmic de Motocross, a Catadau, el 27 de novembre, 
en la categoria MX 125, després de completar les nou proves 

de què ha constat la competició. Bruno Puerto va ser campió i 
Julián Simón, tercer. 
Este campionat l’havia compaginat amb el d’Espanya d’En-
duro Infantil, en la primera prova del qual, es va emportar la 
victòria en 125 cc, a La Pesquera (Conca) el 26 de febrer. En la 
segona sèrie, a Tineo (Astúries), el 8 de maig, va quedar fora 
de la competició per una greu avaria de la moto. En la tercera 
prova, el 21 de maig, a Morata de Tajuña (Madrid), va quedar 
segon. I en la 4 i última prova, disputada a Sant Mateu, el 13 
de novembre, on va aconseguir el tercer lloc, acabaria classi-
ficant-se en tercer lloc de la general i medalla de bronze. El 
primer lloc va ser per a Pol Guerrero i el segon, per a Nil Rojas. 
Jaume Ballester va completar una temporada de gran nivell ja 
que a finals de maig havia guanyat també la Cross Country, al 
Moto Club Locos por la Moto (La Pobla del Duc-Sempere) amb 
organització del club i de la Federació de Motociclisme de la 
CV. 
Jaume, de 14 anys, fa res estava competint al Pequenduro i ara 
ja es mesura amb els més experimentats i, a més, els guanya.
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11 - DESEMBRE - 2022

ANDREU PUCHADES, CAMPIÓ AUTONÒMIC DE TRIAL JÚNIOR
La Ciutat Esportiva Camilo Cano, de la Nucia, va acollir l’11 de 
desembre, l’última prova del territorial valencià del Campio-
nat de Trial, en què l’esportista torrentí Andreu Puchades va 
aconseguir la tercera posició a la categoria de màxima dificul-
tat i la medalla d’or de la Comunitat Valenciana.
L’any 2020, després d’una disputada lluita pel títol, va quedar 
subcampió nacional a la categoria Cadets. A juny de 2021 An-
dreu es va accidentar a meitat prova del territorial, i hagué de 
passar per cirurgia i retirar-se de la competició per uns mesos. 
Encara així, va tornar a la competició i va fer una gran tempo-
rada en 2022.
Havia començat a practicar als 5 anys amb una GasGas de 50 
cc, seguint el camí de son pare, practicant habitual d’este es-
port, i el seu primer trial fou el de Set Aigües en 2012.
Però la seua consolidació en l’especialitat fou al Trial de Sant 
Corneli dels Cercs (Barcelona), amb resultats destacables. 
Per a 2023 el torrentí continuarà competint al territorial a me-
nor escala, perquè es vol centrar als seus estudis universitaris 
d’Enginyeria, finalitzant una trajectòria de 6 anys consecutius 
competint a nivell nacional.

18 - DESEMBRE - 2022

GISSELA RODRÍGUEZ, EN EL CAMPIONAT NACIONAL DE GIMNÀSTICA 
RÍTMICA

Del 14 al 18 de desembre es va disputar, al Pavelló Príncep Fe-
lipe de Saragossa, el Campionat Nacional de Conjunts i Copa 
Base Individual de Gimnàstica Rítmica, amb la participació de 
la torrentina Gissela Rodríguez (CGR Xirivella: Claudia Pires, 
Claudia Picón, Teresa March, Alejandra Fernández, Ainara 
Lorca, Gissela Rodríguez, d’esquerra a dreta de la foto) després 
d’aconseguir triomfar al campionat autonòmic en novembre 
passat.
En la Copa Base GR Individual van estar 20 federacions, amb 
433 gimnastes de 216 clubs i al Campionat de Conjunts partici-
paren 16 federacions amb 108 clubs i 1.060 esportistes.
Gissela Rodríguez Martínez (Torrent, 2006) es va iniciar en la 

Rítmica en el Club ITVECA i va passar després al Club Àngels, 
en què va estar 4 anys, en els transcurs dels quals viatjaria 
als internacionals de Londres (or en aro i en mans lliures) i 
Luxemburg (4t lloc en corda i aro). Des de 2018 pertany al CGR 
Xirivella. 
En el 2021 amb este club es va proclamar campiona d’Espanya 
en la competició per autonomies i va ser seleccionada per a les 
tres fases de la Copa de Reina, amb bons resultats.
El 5 de novembre de 2022, a Alcoi, l’equip de Gissela es va pro-
clamar campió autonòmic en la categoria Sènior i va aconse-
guir el pas al Nacional de Saragossa.
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WWW.COMERCIODETORRENT.ES

TIENES UN COMERCIO EN TORRENT?
Forma parte de la Asociación profesional de 
referencia en la ciudad de Torrent con más 

de 300 comercios y empresas de servicios 
asociados.

 
Galardonada como “Mejor Asociación 

Comercial“ de la Comunitat Valenciana en 
2021

 
Con el aval de CONFECOMERÇ 

(Confederación Valenciana de Comercio y 
Servicios) y la CEC (Confederación Española 

de Comercio)
 

Llámanos! 616832711 - info@acst.es 
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INMA: 687 541 986 / CRISTINA: 687 541 987
info@abogadasasociadas.es



NUEVO 
RENAULT AUSTRAL
E-ETECH FULL HYBRID
200 CV - 146kW

DESCÚBRELO
EN RENAULT GINESTAR
TORRENT

GINESTAR TORRENT     en C/Picanya 18. Torrent      Tel. 96 157 12 13    info@grupoginestar.com





Neumáticos y Mecánica General
Calle Uruguay, 13 (Valencia)
Tel: 963 204 514

Neumáticos y Mecánica General
Calle Valencia, 128 (Torrent)  
Tel: 961 564 538

Mecánica Rápida
Calle Constitución, 7 (Torrent)
Tel: 961 560 964

Mecánica General
Carrer Dels Sabaters, 7A (Torrent)
Tel: 622 46 71 69

Plancha y Pintura
C/Jaime Primero, 29 (Alacuás)
Polígon Industrial Bobalar 
Tel: 618 124 239

Email: taller@motortorrent.com

MECÁNICA, PLANCHA Y PINTURA
TALLER MULTIMARCA 

motortorrent.com

Tenemos 5 talleres para su comodidad,
estamos en:

De 9:00 a 19:00 H
de lunes a viernes.

De 9:00 a 19:00 H
de lunes a viernes.

De 9:00 a 19:00 H
de lunes a viernes.

De 9:00 a 19:00 H
de lunes a viernes.

De 7:00 a 17:00 H
de lunes a viernes.
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Gracias a tí!

CON MÁS DE 15  AÑOS DE EXPERIENCIA 

INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍA Y CARTOGRAFÍA

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

ASISTENCIA TÉCNICA 
EN OBRAS

TOPOGRAFÍA CARTOGRAFÍA 
CON DRON

LÁSER ESCÁNER 
BIM

REDES GEODÉSICAS
Y NIVELACIÓN DE 
ALTA PRESICIÓN 

DELIMITACIÓN DE 
LA PROPIEDAD




