GALA DE L’ESPORT DE COCENTAINA 2017
Activitats que es premien.
Es concediran els guardons de la Gala de L’esport de Cocentaina a:
1. A millor escola esportiva
Aquella escola esportiva que destaque pel seu treball en la promoció esportiva
de base en la seua disciplina.
2. A millor col·laborador esportiu
Aquella persona que haja dedicat grans esforços, il·lusió i treball al llarg de la
seua vida a l’esport.
3. A millor esportista veterà
Aquella persona que haja destacat per la seua trajectòria, treball, dedicació i
mèrits esportius, en l'esport que pràctica al llarg de la seua vida esportiva.
4. A millor club/entitat esportiu/va
Aquell col·lectiu de persones que haja destacat per la seua trajectòria, treball,
dedicació i mèrits esportius, en l'esport que pràctica, al llarg de la temporada
immediatament anterior a la concessió dels guardons.
5. A millor esportista promesa
Aquella persona, menor d’edat, que haja destacat pel seu, treball, esforç,
dedicació i èxits, en l'esport que practica, al llarg de la temporada
immediatament anterior a la concessió dels guardons.
6. A millor esportista
Aquella persona que haja destacat per la seua trajectòria, treball, dedicació i
mèrits esportius, en l'esport que practica, al llarg de la temporada
immediatament anterior a la concessió dels guardons.

Nominacions Gala de l’Esport 2017

1. A millor escola esportiva
---2. A millor col·laborador esportiu
•
•

“VICENT AGULLÓ JORDÀ”
“EQUIP D’ENTRENADORS DEL YE FAKY FUTBOL SALA”

“Vicent Agulló Jordà”
Hui per hui Vicent continua en actiu en el Centre Excursionista Contestà i ajuda a
preparar el programa anual d’activitats. També ha col·laborat en la programació del curs
2016-2017 i 2017-2018 de l’activitat de l’Entorn a Peu de la FPA Beniassent.
Al centre públic FPA Beniassent de Cocentaina-Muro, des de fa més de 10 anys, Vicent
realitza una activitat dins del programa j) que s’anomena L’Entorn a Peu. Aquesta
activitat també s’oferix a l’alumnat de GES com a mòdul optatiu per a completar la
formació per a l’obtenció del Graduat en Educació Secundària. L’activitat consistix a
realitzar una excursió mensual d’una durada de cinc hores per algun dels paratges
naturals de les nostres comarques. L’alumnat del programa j) ja ha formalitzat la
matrícula en l’Entorn a Peu, i a hores d’ara, tenim unes 90 persones matriculades. Per a
realitzar les excursions i per a fer-ne la programació la FPA compta amb la
col·laboració de Vicent Agulló Jordà del Centre Excursionista Contestà, que al llarg
dels recorreguts ens fa explicacions sobre història, botànica, geologia, micologia, estima
per la natura,...
Vicent Agulló és la persona que fa la programació anual d’aquesta activitat, la coordina
i fa que siga possible, des de fa més de 10 anys.
Vicent no sols ha format part molts anys de la Junta Directiva del Centre Excursionista
Contestà i ha sigut el responsable del manteniment del Refugi, sinó que a més sempre
ha col·laborat desinteressadament en la preparació de les excursions infantils i en la
programació de l’Escola d’adults FPA Beniassent. És un gran coneixedor de les nostres
serres, muntanyes, paratges i senders i és un gran amant de la natura i tot el paisatge que
ens envolta.
Per tot això es considera a Vicent Agulló la persona mereixedora del guardó “al
col·laborador esportiu”, per a la Gala de l’Esport de 2017.
“Equip d’Entrenadors del Ye faky futbol Sala”
Tot l’equip d’entrenadors del club Ye Faky, per la seua dedicació desinteressada en la
formació d’esportistes en totes les categories del club durant més de 15 anys, acudint a
més de a tots els partits de competició de cada categoria com a qualsevol esdeveniment
esportiu de la zona on participa el futbol sala i en campus esportius, formant-se així
entre ells cada dia com millors entrenadors amb la seua perseveració, lluitant per
continuar amb uns valors de respecte, igualtat, ajuda i esforç, formant també als equips
en aquests mateixos valors elogiables.

3. A millor esportista veterà
•
•

“ÁLVARO PÉREZ FERRE”
“JOSÉ ALBALADEJO MIRALLES”

“Álvaro Pérez Ferre”
Álvaro es d’aquestes persones que ha estat vinculat tota la vida al món del futbol, a la
seua trajectòria de més de 40 anys jugant a l’esport que tant s’estima, cal destacar les
dos temporades que va disputar en 1ª divisió juvenil, sent el 2on any en aquesta
competició el capità de l’equip, i havent sigut un dels motors de l’ascens de l’equip a
aquesta 1ª divisió juvenil. Després d’aquests anys molts equips es varen fixar i va ser
l’Olimpic de Xàtiva el que es faria amb els serveis de Álvaro. La majoria de la seua
trajectòria ha estat al club socarrat, el C.D. Contestano, sent els últims anys en la
categoria veterà on ha disputat multitud d’encontres. De fet ha tingut que ser per
problemes físics el que ha tingut que fer que Álvaro penge les seues bótes de futbol, si
no haguera sigut així de segur que ara encara continuaria jugant.
“José Albaladejo Miralles”
José Albaladejo es l’actual director esportiu de l’escola del jove Judo Club Cocentaina.
Als seus 47 anys, José ha dedicat tota una vida al món del judo. Cinturó negre 5e. Dan
de JUDO, atorgat per la Real Federació Espanyola de Judo i Esports Associats, i
Consell Superior d’Esports.
Vida esportiva:
Campionats dels jocs esportius escolars de la Generalitat Valenciana des de 1978 fins a
1981, primer classificat en les categories benjamí (temporada 1978/79), aleví
(temporada 1980/81) i infantil (1982/83).
Campionats provincials individuals de la província d’Alacant (F.V.J. i D.A.), 1º
classificat en –56 kg. en la categoria infantil, temporada 1983/84.
Campionat autonòmic de la Comunitat Valenciana per equips (F.V.J. i D.A.), 2 º
classificat en la categoria infantil, temporada 1983/84.
Campionat d’Espanya per equipes (R. F. E. J. i D. A.), 12º classificat en la categoria
infantil en –56kg, temporada 1983/84.
Campionat provincial d’Alacant sub-17 (R. F. V. J. i D. A.), en –65 kg., 1º classificat.
temporada 1985/86.
Campionat autonòmic de la Comunitat Valenciana (A.P.E.N.J.) sub-17, 1º classificat en
–71kg, temporada 1986/87.
Campionat internacional ciutat de San Sebastián sub-17 1º classificat en -71kg.
temporada 1986/1987.
Campionat d’Espanya de la A.P.E.N.J. sub-17, 1º classificat en -71kg, temporada
1986/87.
Campionat autonòmic de la Comunitat Valenciana (A.P.E.N.J.) per equips sènior, 1º
classificat en –71kg, temporada 1987/88.
Campionat d’Espanya per equips de la (A.P.E.N.J.) sènior, 2º classificat en –71kg,
temporada 1987/88.
Campionat ciutat de La Coruña en la categoria de –71kg sènior, 3º classificat, any 1987.
Campionat internacional Ciutat de Lisboa en la categoria sub-21 en –71kg, 1º classificat
any 1988.

Campionat provincial d’Alacant sub-21, en –71kg, 1º classificat, temporada 1988/89.
Campionat autonòmic de la Comunitat Valenciana sub-21, en –71kg 3º classificat,
temporada 1988/89.
Campionat provincial d’Alacant sub-21, en –78kg 1º classificat, temporada 1989/90.
Campionat autonòmic de la Comunitat Valenciana sub-21, en –78kg 3º classificat,
temporada 1989/90.
Campionat d’Espanya sub-21, en –78kg 5º classificat, temporada 1989/90.
Campionat provincial sènior, 1º classificat en –78kg en 1990.
Campionat autonòmic de la Comunitat Valenciana sènior, 3º classificat en 1990, en la
categoria de –78kg.
Campionat provincial sènior, 1º classificat en –78kg, en 1991.
Campionat autonòmic de la Comunitat Valenciana sènior, 3º classificat en –78kg, en
1991.
Preparació de la olimpíada de Barcelona’92, 2º classificat Campionat provincial sènior
en –78kg.
Preparació de la olimpíada de Barcelona’92, 3º classificat Campionat autonòmic de la
Comunitat Valenciana en –78kg. obtenint la classificació per al campionat de la fase
sector per autonomies celebrat en Barcelona, i previ al campionat nacional, en el que
participen les autonomies de València, Balears, Murcia, Catalunya i Aragó.
Campionat internacional de San Vicent del Raspeig sènior, 3º classificat en la categoria
entre els pesos –65kg a –78kg, en 1992.
Campionat provincial sènior, 1º classificat en –78kg, en 1995.
Campionat autonòmic de la Comunitat Valenciana sènior, 3º classificat en –86kg, en
1995.
Campionat interregional Ciutat de Villena sènior, 2ºclassificat en el open i 1º classificat
en –78kg, en 1995.
Campionat provincial sènior, 1º classificat en -81kg, en 1997.
Campionat autonòmic sènior de la Comunitat Valenciana, 3º classificat en –81kg, en
1997.
Campionat ranking autonòmic sènior classificatori per a la fase sector celebrat en
Barcelona en 1997, -81kg. 1º classificat.
Campionat open internacional Ciutat de San Vicent del Raspeig – sènior en 1997,
-81kg. 3º classificat.
Campionat internacional Ciutat de Almoradi – sènior en 1997, 81kg. 2º classificat.
Campionat fase sector per autonomies sènior, 5º classificat en –81kg, en 1997.
Campionat provincial sènior, 1º classificat en –81kg, en 1998.
Últimes dades esportives
5º classificat en la Eurometropole Masters de Lille (França) del 28 de Gener de 2017 en
la categoria m4 en -90 kg.
7º classificat en la super-copa d’Espanya Internacional sènior Ciutat de Barcelona del
25 de febrer de 2017 en la categoria en -90 kg.
3º classificat en la super-copa d’Espanya Internacional Masters del 3 de març de 2017
en la categoria m4 en -90kg.
3º classificat en la copa d’Espanya de Arganda del Rey (Madrid) Masters del 18 de
març de 2017 en la categoria m4 en -90 kg.
2º classificat en la copa d’Espanya Masters de Vitoria del 14 maig de 2016 en la
categoria m4 en -90 kg.
3º classificat en el campionat d’Espanya Masters celebrat en Guadalajara del 14 de maig
de 2016 en la categoria m4 en -90 kg.

10º classificat en el campionat d’Europa Masters celebrat en Porec (Croàcia) 23-25 juny
de 2016 en la categoria m4 en -90 kg.
7º classificat en la copa d’Espanya sènior celebrat en València el 16 de juliol de 2016 en
-90 kg.
7º classificat copa d’Espanya Master celebrat en Barcelona el 1 de març de 2015 en la
categoria m4 en -90kg.
1º classificat copa d’Espanya Master celebrat en Fuengirola el 17 d’abril de 2015 en la
categoria m4 en -90kg.
3º classificat copa d’Espanya Master celebrat en Vitoria el 2 de maig de 2015 en la en la
categoria m4 en -90 kg.
7º classificat en campionat d’Europa Master celebrat en Hungria 28 de maig de 2015 en
la categoria m4 en -90 kg.
10º classificat en campionat del món Master celebrat en Amsterdam (Holanda) el 21 de
setembre de 2015 en la categoria m4 en -90 kg.
Jose es afiliat a la R. F. E. J. i D. A., des de 1.974. I també, afiliat com mestre nacional
(FP - nivell III) a la R. F. E. de judo i D. A., des de 1.989.
4. A millor club/entitat eportiu/va
•
•
•

“PATRONAT COR DE JESÚS”
“COMITÈ DE LA LLIGA LOCAL DE FUTBOL SALA”
“CLUB PILOTA COCENTAINA”

“Patronat Cor de Jesus”
En els anys 40 el Patronat comença ha tenir més reglada l’estructura esportiva i de la
qual situació molts dels jugadors entrarien a formar part del C.D. Contestà.
En els anys 50 en el Patronat hi ha diverses lligues de diverses categories de futbol que
es jugaven en el camp de l’entitat.
En els anys 60 es pega un pas més endavant i s’aconsegueix eixir a jugar fora de la
localitat (Alcoi).
En els anys 70 s’aconsegueix formar diversos equips de juvenil que ixen a jugar tant a
casa com a Alcoi i Muro.
En els anys 80 es forma l’equip de futbol sala i s’entra a jugar a la lliga local de
Cocentaina.
En els anys 90 es forma l’Escola Esportiva per a xiquets i xiquetes en diverses
categories, així com el desenvolupament i suport als dos col·legis públics dels equips de
futbol infantil, jugant a Alcoi. En les altres categories es juguen també lligues
intercomarcals. També es crea la lliga de futbol sala femení.
Ja en els anys 2000 s’entra a formar part del consell local d’esports així com el traspàs
dels equips de futbol infantil al CD Contestà. S’intenta formar una lliga de futbol 7 per a
veterans però no s’aconsegueix i es juga en Beniarres fins que es crea aquesta lliga a
Cocentaina. També en aquesta dècada es promou la Pilota Valenciana com els torneigs
de futbol sala 3x3. A més, es mantenen tant un equip de futbol 7 de veterans a la lliga
local de Cocentaina, com també un equip de futbol sala a la lliga de Cocentaina.
En l’actualitat es mantenen l’escola per a xiquets i xiquetes, el futbol 7 de veterans en la
lliga local, i el suport a la Pilota Valenciana.

“Comitè de la lliga local de Futbol Sala”
Aquesta nominació es per al col·lectiu que està fent i ha fet possible durant molts anys
el tindre la lliga local de futbol sala que hem tingut i tenim a la nostra localitat. Estem
parlant d’una lliga molt consolidada i d’un altíssim nivell esportiu. A dia de hui i de la
mà del seu president, Oscar Garcia, es pot dir que aquesta lliga està disputant-se amb un
total de 62 equips que sumen al voltant de 800 jugadors, repartits en 5 diferents
categories i que ha adquirit un àmbit comarcal del que molts volen i estan interessats en
formar part d’aquest projecte. Projecte que va ser impulsat per Oscar a l’any 2013, on
naix l’actual Grup de Recreació Esportiva de Futbol Sala Castell de Cocentaina, i
s’inicia un treball a la temporada 2014-2015 que donà el seu fruit a l’any següent, ja que
des de la temporada 2015-2016 es crea l’actual lliga de futbol sala comarcal. Es per tot
açò i per l’esforç i dedicació que s’està fent per tindre l’actual lliga de futbol sala que es
nomina al Grup de Recreació Esportiva de Futbol Sala Castell de Cocentaina a millor
entitat esportiva.

“Club Pilota Valenciana”
Per mantenir vives les tradicions de la pilota valenciana, raspall i escala i corda a
Cocentaina i comtat, per la continuïtat en el temps dels torneigs, com el torneig de
raspall de Fira de tots Sants i les partides del 9 d’octubre.
Pels èxits aconseguits en diferents torneigs de la Comunitat Valenciana.
TÍTOLS ACONSEGUITS PEL CLUB PILOTA COCENTAINA:
Campionat autonòmic de raspall de parelles en 4 cat 2009, subcampions
Campionat autonòmic de raspall de trios en 3 cat 2010, subcampions
Campionat autonòmic d´escala i corda en 3 cat individual 2011. Campió
Campionat autonòmic de raspall de parelles en 4 cat 2011 campió i subcampió
Campionat autonòmic de raspall individual en 1 cat 2012 , campió
Campionat de raspall de la mancomunitat en cadets,2012 campions
Campionat autonòmic d ´escala i corda en 2 cat individual 2012, subcampió
Campionat autonòmic de raspall de parelles en 4 cat 2012, campions
Campionat autonòmic de raspall individual en 2 cat 2013, campió i subcampió
Campionat autonòmic de raspall individual en 1 cat 2013 , campió
Campionat autonòmic de raspall individual en 1 cat 2014 , subcampió
XIII Trofeu de Benicolet de raspall al carrer, 8-8-2015 campions
Campionat autonòmic de raspall de parelles en 2 cat 2015, subcampió.
Campionat de raspall de la mancomunitat en 4 categoria2017, campions.

5. A millor esportista promesa
•
•
•
•
•

“GORKA LÓPEZ SEGUÍ”
“NATXO FAUS SEGUÍ”
“MIREIA VAÑO PEREZ”
“DIEGO LÓPEZ SHCHUKINA”
“ANA MEIWEI MICÓ LLAVORI”

“Gorka López Seguí”
Gorka es va iniciar en aquest esport del BMX en la temporada 2015-16, corrent en la
lliga local i en el campionat de la Comunitat Valenciana d’aquest esport de les dos
rodes, al club BMX Alcoi. Gràcies a aquestes carreres va obtenir la suficient puntuació
per poder córrer en el campionat d’Espanya de 2016.
En l’última temporada, la de 2017, ha seguit corrent i ha quedat primer en la lliga local.
També ha participat en el campionat de la Comunitat Valenciana, quedant en l’11é lloc
de la classificació. Sempre diem que els clubs i els esportistes veterans són un model i
un referent per als més menuts i per als nostres joves, però Gorka, amb tan sols 8 anyets
ja ens ha demostrat que és una gran promesa en l’esport i la modalitat que practica i és
per això que és mereixedor d’aquest guardó, pel seu treball i esforç en tan poquet temps
de vida i per tot el que de segur li depararà el futur.
“Natxo Faus Seguí”
Natxo va entrar a formar part del futbol base del CD Alcoyano farà 8 temporades en la
categoria de benjamí de 2on any i des d’aquell moment no ha parat de créixer. Les seues
qualitats no han passat inadvertides pel Valencia CF, que va apostar per ell per a la
porteria del seu primer equip cadet durant la temporada 2016-2017, durant aquesta
primera temporada per a Natxo, ha pogut disputar un total de 900 minuts baix la porteria
i ha format part de l’èxit del seu equip guanyant la lliga. Actualment en aquesta
temporada 2017-2018 forma part de l’equip juvenil B i porten un gran inici de
campanya sent primer a la tabla de la classificació.
“Mireia Vaño Perez”
Mireia és una jove de Cocentaina de 12 anys que actualment està al club d’atletisme
d’Alcoi. Durant l’any 2016 va aconseguir uns grandíssims mèrits esportius havent
quedat 2º classificada de la seua categoria del Circuit de curses de la Vall d´Albaida.
Aquest últim any 2017, Mireia ha aconseguit quedar 4t al campionat provincial per
equips a San Joan d’Alacant. 4t al campionat provincial individual en Alacant. Ha sigut
classificada per al campionat autonòmic de pista coberta en València, i classificada per
al campionat autonòmic a l’aire lliure a Xàtiva. Ha quedat 2ª a Castelló de Rugat, 3ª a
Aielo de Malferit, i 5ª al circuit de carreres de la Vall d’Albaida.

“Diego López Shchukina”
Diego és un jugador Cadet, alumne de l’Escola de Tecnificació del Club Escacs
Cocentaina. Rep classes en l’Escola de Tecnificació del Club, i des de l’any 2015 forma
part del Programa de Tecnificació de la Federació d’Escacs de la Comunitat Valenciana,
per a rebre classes de Mestres Internacionals en concentracions i per internet. La seua
bona actuació va ajudar a l’equip a aconseguir la permanència enguany 2017 a la
Segona Categoria Autonòmica. El seu ELO FIDE (puntuació internacional) segueix
muntant, estant en l’actualitat en 1.924 punts. Sol quedar ben classificat en la seua
Categoria Sub, tant a nivell provincial com autonòmic. Juga Tornejos Provincials
Individuals (aquesta temporada ha quedat 3r Classificat en el Campionat Provincial
Individual d'Escacs, Categoria Preferent, i ascendeix a la màxima Categoria,
l'Absoluta.), Tornejos Internacionals de prestigi com el de l’Hotel Bali a Benidorm (on
participen jugadors de tot el Món), i altres Tornejos de gran nivell, en tota la província
d’Alacant i de la Comunitat Valenciana, amb excel·lents classificacions, aconseguint en
bastants ocasions premis a la seua Categoria Sub i de la General d’adults. Aquesta
temporada va aconseguir guanyar 2 importants premis. Guanyà el III Torneig d’Escacs
Estiu 2016, organitzat per el Club d’Escacs Alacant en Setembre de 2016. Queda
Campió en els Torneigs Tancats Club d’Escacs Alacant 2017 – Torneig A Sub 2.200
ELO FIDE, organitzat també per el Club d’Escacs Alacant en Juliol de 2017. Gran mèrit
i excel·lents actuacions va tindre que realitzar per a superar i vèncer a jugadors amb
major ELO FIDE i experiència que ell.
“Ana Meiwei Micó Llavori”
Ana Micó s’inicia en la gimnàstica rítmica als 3 anys al col·legi San Francesc d’Asis.
Primer actuant a les 13 hores esportives de Cocentaina i d’Alcoi. Després d’un temps i a
l’edat de 10 anys, entra a formar part del club de gimnàstica rítmica Sant Jordi d’Alcoi
actuant a les exhibicions del V trofeu Sant Jordi d’Alcoi i II trofeu internacional. A
l’any 2014 i després de l’exhibició del VI Trofeu Sant Jordi d’Alcoi entra a competir en
la Lliga Promeses 2014 actuant en la modalitat aleví de mans lliures individual i equips,
quedant primeres amb les dos categories:
1ª classificades I fase lliga promeses aleví 2014 Alcoi
1ª classificades II fase lliga promeses aleví 2014 Almoradí
1ª classificades III fase lliga promeses aleví 2014 Callosa d’en Sarrià
1ª classificades IV fase lliga promeses aleví 2014 Cox
Guanyadores del torneig Sarah Rot, i en individual Ana Mico campiona del CRG Sant
Jordi.
Altres resultats de la temporada 2014-2015 son aquests:
En modalitat individual;
1ª classificada trofeu “Sant Jordi D’Alcoi”
1ª classificada trofeu “Ciutat d’Elx”
1ª classificada trofeu “Montgo-Xabea”
1ª classificada trofeu “Kayma-Aspe”
5ª classificada provincial trofeu federació nivell avançat “Xabea”
13ª classificada autonòmic trofeu federació nivell avançat “Riba Roja”
En modalitat conjunts;
3ª classificades trofeu “La Nucia”

2ª classificades trofeu “kayma-Aspe”
4ª classificades trofeu “Quart de Poblet”
2ª classificades trofeu “Amarión-Almoradí”
12ª classificades autonòmic nacional base de conjunts “Almussafes”
63ª classificades en el campionat nacional base de conjunts “Castelló”
En 2015 entra a formar part de l’equip Chamara d’Elx en categoria infantil base de
conjunts modalitat “Aro” competint en la fase classificatòria per a l’autonòmic i
nacional, quedant:
2ª classificades IX trofeu conjunts ciutat d’Almoradí
4ª classificades II Torneig Benèfic Salut Infantil d’Elx
3ª classificades II trofeu conjunts Ciutat d’Alcoi
3ª classificades V Trofeu Conjunts Callosa-Les Marines
5ª classificades VI Trofeu Vila d’Almussafes (València)
13ª classificades autonòmiques nacional base de conjunts “València”
I es varen classificar per a participar al campionat nacional base de conjunts a Zaragoza
quedant en 5e lloc.
Per a la temporada 2016 amb el club Sant Jordi Alcoi comença a entrenar per al
campionat nacional base infantil modalitat «corda»:
4ª classificada en el Trofeu nacional base Ciutat d’Alcoi
4ª classificada en el Trofeu nacional base Monforte del Cid
5ª classificada fase provincial Alicante Cto.Nacional Base Individual
4ª classificada en el II Trofeu Nacional Base CD Montgo- Xabia
8ª classificada en la fase autonòmica Cto Nacional base Individual
4ª classificada en el trofeu Ciutat de Gandia
1ª classificada al Trofeu de Hallowen de Les Marines.
18ª classificada al campionat d’Espanya individual base.
Durant la temporada 2017 continua al club sant Jordi Alcoi, amb les modalitats «Aro» i
«Cinta» individual. Amb «Aro» aconsegueix:
1ª classificada al provincial de Monforte del Cid
8ª classificada al campionat Autonòmic
9ª classificada al Nacional
1ª classificada al trofeu les Marines
1ª classificada al trofeu Almoradi
i amb la modalitat de «Cinta»:
1ª classificada al Trofeu Ciutat d’Alcoi
2ª classificada al trofeu Babel d’Alacant
4ª classificada al provincial de Benidorm
2º classificada a l'autonòmic d’Almussafes
1ª classificada al trofeu de Orihuela
Aquest dimecres 22 de novembre de 2017 participa al campionat d’Espanya a Alacant.

6. A millor esportista
•
•
•

“KIKO MORENO BORONAT”
“EUSEBIO PASCUAL BONHOME”
“MALENA SOLBES MARTINEZ”

“Kiko Moreno Boronat”
Moreno, com és conegut futbolística-ment, va nàixer a Cocentaina un 9 d´octubre de
1990. Amb els seus 1, 82 d'alçada juga en la posició de porter i el seu actual equip és l
´UE Quart de Poblet de la Preferent Valenciana. Recordem que Moreno és un porter
format a l'escola el CD Contestano, que va completar la seua formació a l'etapa de
juvenil al Muro CF i l'Ontinyent CF. Al club del Clariano, amb 18 anys, va arribar a
debutar amb el primer equip a Segona B. La temporada 2011/12 va tornar al CD
Contestano i des de llavors ha augmentat el seu currículum amb el seu pas per Chiva,
Albuixech, Torrent, Paterna, Bunyol i Quart de Poblet.
Una menció especial té la seva trajectòria de la temporada 2016 -2017:
• Gran temporada realitzada a l´UE Quart de Poblet, tot i quedar-se a les portes de la
promoció a 3ª Divisió.
• Elegit millor porter en la "VII Edició dels Premis Golsmedia" (8 de maig de 2017),
com a millor porter de la REGIONAL PREFERENT GRUP II. Cal recalcar que aquest
ja és el seu segon guardó als “Premis Golsmedia", ja que l'any 2015 ja el va guanyar,
aquesta vegada amb el Torrent CF.
Encara que no siga posseïdor de grans títols, Kiko gaudix d'un currículum
impressionant, més quan gran part de la seua meritòria i sacrificada trajectòria ha sigut
en diferents equips de la Comunitat Valenciana, alternada entrenant als més menuts i
futurs porters dels equips on ha estat i amb el seu treball d'administratiu en una empresa
multinacional del sector del moble i complements de la llar a València.
Per tots aquests motius es nomina a Kiko Moreno Boronat com a "millor esportista
2017".

“Eusebio Pascual Bonhome”
Eusebio es un ciclista contestà que durant 2017 ha estat corrent a la categoria sub23 (4
any) a l’equip Mutua Levante – Ginestar.
Durant aquesta temporada destaquen aquest grans resultats:
1º General Final en la Volta a Jaén «Ruta de los Castillos»
1º Classificat en la 1ª etapa de la Volta a Jaén «Ruta de los Castillos»
1º General Final de la classificació de la muntanya en la Copa d’Espanya
3º Classificat al Trofeu de la Pobla de Vallbona (València)
6º Classificat en la 3ª etapa de la Volta a León
7º Classificat en Ereño (País Vasco)
8º en la Copa d’Espanya de Legazpi
9º en la Copa d’Espanya de Torredonjimeno

Durant els darrers anys els resultats han sigut els següents:
En la temporada 2016 sub23 (3 any), Equip: Mutua Levante - Ginestar
1º General de la muntanya de la Challenger C. Valenciana
1º Classificat del Trofeu Santa Quiteria (Higueruela)
1º Classificat de Vall de Alba (Castelló)
1º de la General de la muntanya de la Challenge C. Valenciana
4º Marquina Xemein (País Vasco)
En la temporada 2015 sub23 (2 any), Equip: Metal Lube
1º General de la muntanya de la Challenge de la C. Valenciana
2º Classificat en Benaguasil (València)
En la temporada 2014 sub23 (1 any), Equip: Mutua Levante – Delikia
3º Classificat del Trofeu Picanya (València)
4º Classificat del Trofeu San Hipòlit (Cocentaina)
En la temporada 2013 en categoria juvenil (2 any), Equip: Gimenez Ganga
1º Classificat en Puentetocino (Murcia) i 1º de la muntanya
1º Classificat en Moratalla (Murcia) i 1º de la muntanya
1º Classificat en Algemesi (València)
1º Classificat Font Roja (Alcoi) i 1º de la muntanya
2º Classificat en Benaguasil (València) i 1º de la muntanya
3º Classificat en el Campionat Autonòmic (València)
4º Classificat en Xàbea
4º Classificat en Petrel
“Malena Solbes Martinez”
Malena es una jove local que en el proper mes de febrer farà 18 anys, des de ben
menuda ha estat practicant l’esport que més l’agrada, el patinatge, i està vinculada de fa
més de 10 anys al Club Patinatge Artístic Cocentaina. Aquesta esportista d'elit s’ha
format i continua formant-se al seu club socarrat i a les instal·lacions del poliesportiu de
Cocentaina. Als seus mèrits esportius de l’última temporada destaquen:
-Campionat d’Espanya celebrat en Banyoles (Girona), classificant-se entre les 25
millors patinadores nacionals.
-Pòdium en el Campionat Autonòmic, amb accés directe al campionat d’Espanya.
-2ª Classificada en el Trofeu Federació (Alginet)
-2ª Classificada en el Trofeu Provincial, lloc valid per a accedir directament al
Campionat Autonòmic.
-Convocada en les 5 convocatòries de la temporada de Tecnificació de Nous Valors de
la Comunitat Valenciana (els Nous Valors son tecnificacions que s’imparteixen entre
una selecció de les millors patinadores de la Comunitat Valenciana, sent Malena
convocada des de fa 10 anys ininterrompudament).
Als mèrits esportius de temporades anteriors:
Categoria aleví (2011)
-3ª posició en el Campionat Autonòmic
-Convocada ininterrompudament per a Nous Valors
Categoria infantil (primer any)
-2ª Classificada en el Campionat Autonòmic

-3ª classificada en el Campionat provincial
Categoria infantil (segon any)
-Campionat d’Espanya en Gandia (València), quedant classificada entre les 10 millors
patinadores nacionals
-Pòdium en el Campionat Autonòmic, amb accés directe al Campionat d’Espanya.
-Pòdium en el Campionat provincial, amb accés directe al Campionat Autonòmic
Categoria cadet (primer any)
-4ª posició en el Campionat Autonòmic
-2ª posició en el Campionat Provincial
Categoria cadet (segon any)
-Campionat d’Espanya en Alcoi (Alacant) quedant classificada entre las 27 millors
patinadores nacionals.
-3ª posició en el Campionat Autonòmic
-2ª posició en el Campionat Provincial
Categoria juvenil (primer any)
-2ª posició en el Campionat Provincial
-4ª classificada en el Campionat Autonòmic

