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Acabada la temporada regular és un magnífic 
moment per retre homenatge a aquelles persones 
que han destacat en la seua tasca o que han tingut 
una dedicació major dins del món de l’esport a la 
nostra ciutat. Homenatge que, com és tradicional, 
realitzem amb aquesta Gala de l’Esport d’Oliva, que s´ha convertit en 
un referent al nostre calendari durant el mes de juliol, i que enguany 
complix la seua XX edició.

Vull donar les gràcies al treball continu de l’Assemblea Local d’Entitats 
Esportives d’Oliva, que lluita pel nostre esport local, que col·labora 
activament amb l’ajuntament i que no ha escatimat esforços en defensa 
dels interessos esportius. 

Totes les persones que es dediqueu a fer esport, i també aquells que 
gestionen esport, es mereixen la distinció, perquè tots realitzeu un 
sacrifici i un gran esforç. Aquesta dedicació al llarg de tot l´any vos ajuda 
a créixer, com a esportistes i sobretot com a persones; i això és la major 
de les recompenses que podeu obtindre.

De tots és conegut que impulsar la pràctica de l’esport és promoure 
l’esperit de participació sempre dins d’una sana competència, és un 
instrument que fomenta molts i diferents valors en les persones. Valors 
com els que ostenta la nostra jove esportista destacada en esta Gala de 
l’Esport 2014.

Una esportista internacional, Irene Garí Gilabert una esportista senzilla, 
discreta i que, tot i la seua modèstia i joventut, ha estat la primera jugadora 
espanyola de bàsquet a disputar una final universitària als EEUU. 

    SALUTACIÓ
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Irene, la teua joventut, les grans qualitats que disposes, l’esperit de 
sacrifici i d’entrega t’han fet arribar a cotes altissimes dins de l’esport del 
bàsquet, però estic convençut que el millor encara està per arribar.

I d’altra banda, també volem reconéixer enguany a Vicent Mompó 
(propietari de Mompó Óptica) amb un reconeixement especial a la seua 
empresa per la promoció i desenvolupament esportiu que realitza a la 
nostra ciutat.

Enhorabona a totes i tots els premiats i molts ànims per continuar fent 
esport, perquè fent esport i treballant per l’esport del nostre poble, esteu 
treballant pel vostre benestar i per la millora de la qualitat de vida de tota 
la ciutadania.

Gràcies i endavant.

Salvador Fuster Mestre
Alcalde d’Oliva
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    SALUTACIÓ

Des de la Regidoria d’Esports i dels Serveis 
Esportius Municipals de l’Ajuntament d’Oliva 
que dirigisc, volem que es reconega el paper 
tan important que té l’esport en la nostra ciutat 
i que tant afecta a totes les esferes de la nostra 
vida. 
La celebració d’aquesta XX Edició de la Gala de l’Esport té com a 
objectiu que aquest esdeveniment es convertisca en un reconeixement 
a totes les persones que practiquen l’esport en la nostra població.  Un 
reconeixement a l’esport de base de les escoles esportives municipals, a  
l’esport com a competició, a l’esport com a afició, a la seua pràctica tant 
dins d’instal·lacions fixes com a l’aire lliure.

El meu agraïment a la tasca que realitzeu les persones que dirigiu  tots els 
clubs esportius d’Oliva i l’ALEEO, per la vostra incansable dedicació i 
esforç a aquest món tan especial com és l’esport.

El meu agraïment també a totes les entitats públiques i privades que 
de manera desinteressada col·laboren amb l’esport d’aquesta ciutat i 
especialment a l’empresa MOMPÓ-ÒPTICA que ha sigut guardonada, 
aquest any, per la seua promoció i desenvolupament a l’esport.

Per a finalitzar la meua felicitació a tots els esportistes i equips guardonats 
i de manera especial a Irene Garí, aquesta jove esportista amb una brillant 
i prometedora carrera esportiva.

Blai Peiró. Regidor d’Esports
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NOMINACIONS
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Va començar a jugar a futbol a la temporada 1968-
1969 quan a penes tenia 11 anys, en el campionat 
local. Als 13 anys va fitxar per l’equip infantil de les 
Escoles Pies i als 15 anys va passar al juvenil. Va es-
tar una temporada i en acabar d’estudiar el Batxiller 
en	el	col•legi,	va	passar	al	juvenil	de	l’Oliva.
 
Debuta amb el primer equip en la Primera Regional als 17 anys, sent al 
mateix temps, responsable de la Delegació de la Joventut amb la tasca de 
dur endavant els dos campionats d’alevins i infantils del campionat local 
de futbol base. Continua dos anys jugant a Oliva i per una lesió de genoll 
es deixa el futbol federat als 23 anys.

Comença a jugar en penyes amb l’Estrella Roja, on va estar dos anys. Des-
prés fitxa pel Bar Institut la temporada 84-85, com a jugador fins que 
passa a ser l’entrenador, fins l’actualitat.

Són els millors anys de la seua vida esportiva predominant la diversió i el 
companyerisme.

En la temporada 1999-2000 va ser directiu de la UD Oliva ocupant durant 
set anys el càrrec de tresorer i aconseguint pujar a l’equip a la tercera divi-
sió nacional durant quatre temporades.

AFES nomena com a millor esportista de l’Associació a:

JUAN LUÍS BOLINCHES GIRAU

1 AFES



XX gala de l’esport

Oliva 2014
9

2014 és un any molt especial per al 
nostre club: celebrem el 25é aniversa-
ri. Molts són els esdeveniments orga-
nitzats pel Corriol durant aquest pe-
ríode: Voltes a Peu, Tornejos de Volei 
Platja, Tennis-Taula i Badminton, 
Marxes Cicloturistes i competicions 
de Mountain-Bike, Trails de Muntanya… però sobretot hem organitzat les 18 
primeres edicions del famós Triatló d’Oliva, pioner al País Valencià.

Però hui volem destacar la important tasca de promoció, organització i competi-
ció de la Secció de Voleibol, que compta amb tota una Escola Esportiva en franca 
evolució, uns tècnics molt implicats i eficients, i diferents equips de competició.

Precisament un d’ells, format per entusiastes jugadores, ha estat treballant dur els 
darrers	anys	amb	molta	il•lusió,	constància,	dedicació,	sacrifici	i	esforç.	Amb	la	
direcció dels seus tècnics sempre s’han classificat entre els quatre millors equips 
de la lliga. Enguany, han obtingut una molt meritòria cinquena plaça en Segona 
Autonòmica amb un planter molt jove i amb molt de futur. Cal destacar la inclu-
sió de la jove jugadora Maria Naya en la Selecció Valenciana Infantil. 

Per tot açò, la Colla Esportiva Corriol nomina MILLOR ESPORTISTA DEL 
CLUB a:

L’EQUIP JUVENIL FEMENÍ DE VOLEIBOL

Entrenadors:
•	 Justo	Pons	i	Josep	Sanfèlix
•	 Jugadores:		Mar	Angel,	Rosa	Fuster,	Claudia	Llopis,	Simona	Filip,	Aman-
da Sigalat, Sabina Soare, Alba Escrivà, Maria Roger, Andrea Torres, Paula de las 
Heras i Maria Naya.

2   COLLA ESPORTIVA CORRIOL
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L’equip que a continuació els pre-
sentem és un equip CAMPIÓ.

En categoria prebenjamí, en cate-
goria benjamí, en categoria aleví. 
Aquest any han acabat l’etapa de 
futbol 8, la propera temporada 
enceten el futbol 11, i ho han fet com ells saben, guanyant la lliga, una vegada 
més, superant totes les dificultats (que no han sigut poques). Cada any tenen 
nous reptes, nous rivals, nous grups, a la Safor, a la Ribera; és igual no poden 
amb ells. La trajectòria d’este grup de xiquets és immaculada, sempre campions 
de lliga, han sigut campions de copa, de diferents trofeus i tornejos; el palmarès 
és impressionant.

Però tots aquests èxits  tenen un pilar fonamental sobre el qual s’han suportat al 
llarg dels anys; són un grup d’amics, la cohesió de grup els ha fet forts, la humi-
litat	i	l’esforç,	la	seua	eina	de	treball,	l’afany	de	superació	i	la	il•lusió,	han	sigut	el	
seu motor.

Hui estem ací els seus companys de Club per a agrair-los una vegada més la 
forma en què defenen els nostres colors en totes les competicions, per fer gran 
al seu club,  el club del seu poble, per defendre el nostre escut amb sang blaveta 
i esperem que siguen capaços de continuar de manera tan brillant la nova etapa 
de futbol 11 que comença la pròxima temporada junt als nous companys.
Rebem amb un fort aplaudiment a: l’EQUIP ALEVÍ “A”

Carles Salelles, Arturo Pons, Víctor Savall, Luís Carrasquer, Pau Blay, Sergio 
Peña, Raul Simoes, Salva Pons, Paloma Pons, Alex Mena i Marc Aparici.
Entrenador: Salvador Chova i Delegat, Toni Blay.

ENHORABONA CAMPIONS!!!

3   UD OLIVA
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4   CLUB PATINATGE OLIVA

En la temporada 2010/2011 sa mare la va ins-
criure a l’escola municipal de patinatge; el seu 
interès i perseverança la va portar en abril de 
2011 a participar en el seu primer trofeu per a 
patinadores d’iniciació a Torrent aconseguint 
el seu primer pòdium, 2n lloc.
Més tard, en juliol de 2012 ja en nivells ofi-
cials va obtindre el 3r lloc en el Trofeu Ciutat 
d’Oliva, en novembre del mateix any repeteix 
resultat en el Trofeu “Otoño” de la Comunitat 
Valenciana i va aprovar el seu primer nivell ascendint a nivell C el qual 
va superar en febrer de 2013. En abril participa en el Trofeu Nacional “La 
Cavada”, a Cantàbria, aconseguint un 2n lloc en categoria benjamí. 
Després d’un any de dur treball, en març de 2014, supera el nivell B as-
cendint a categoria benjamí. En abril de 2014 novament va participar en 
el Trofeu Nacional “La Cavada” però esta vegada en un categoria superior 
a la seua edat, cosa que no va aconseguir  intimidar-la, obtenint el 3r lloc 
en categoria aleví.
Tornant a la nostra província, el passat mes de maig va obtindre el 2n lloc 
en el Trofeu Provincial de Primavera en categoria Benjamí. La recompen-
sa al treball, esforç i dedicació és el progressiu ascens esportiu d’aquesta 
xiqueta de 9 anys.

ERIKA COTS MOMPARLER
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Quan pensàrem en la persona que anem 
a nominar, créiem que encara la veuríem 
pujar a recollir personalment aquest 
guardó.
Era la persona que més s’ho mereixia 
aquest any, per les seues qualitats, com 
a persona i companya, i sobretot pel seu 
estat de salut. Una altra persona en el seu 
estat s’hauria enfonsat; i ella, en canvi, 
tenia una moral de ferro i sempre amb 
un somriure per a tots.
L’última ruta que va fer va ser el “Pic del 
Benicadell” que no és poca cosa, ja que 
sobrepassa els mil metres d’altitud  i més 
en la condició física que es trobava.
Volíem nomenar-la en vida i no ha pogut ser; però, en aquest moment, 
creiem que no hi ha ningú que es  meresca més que ella aquesta nominació.
La gent que formem el Club Senderisme Oliva nomenem a títol pòstum a 

Mª ROSA CAMARERO LEBRÓN

Recull el guardó el seu fill Miguel.

5   CLUB SENDERISME OLIVA
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Tot va néixer fa quatre tem-
porades quan unes amigues 
es van proposar començar a 
entrenar per tornar a formar 
un equip femení i practicar 
aquell esport que les va unir 
fa molt de temps.
Pensat i fet, després d’aconseguir contactar amb algunes antigues juga-
dores i, altres de més joves, que mai havien jugat a aquest esport, van 
començar a entrenar.
Gràcies a la perseverança, actitud i ganes de practicar aquest esport, es va 
aconseguir federar l’equip en la temporada 2011/2012. Va ser una tempo-
rada molt dura, una derrota darrere altra... però l’actitud de les jugadores 
estava per damunt dels resultats. Ninguna baixava els braços en cap mo-
ment. L’objectiu no eren els resultats sinó millorar dia rere dia i aconse-
guir	mantenir	el	col•lectiu	unit.
La següent temporada les xiques d’Oliva ja van aconseguir una meritòria 
quarta plaça en la primera fase de la lliga regular. Però, després de tres 
temporades de competició, podem dir que l’equip sènior femení hui és 
tota una realitat i, a més a més, enguany s’ha aconseguit una magnífica 
tercera plaça de la lliga regular en Primera Divisió autonòmica.
Per aquesta magnífica trajectòria, per la seua actitud d’equip, per l’esforç 
de sacrifici i superació de totes i cadascuna de les jugadores que confor-
men l’equip, el club vol nominar com a millor equip de la temporada a 
l’equip 

SÈNIOR FEMENÍ DEL CLUB HANDBOL OLIVA

6   CLUB HANDBOL OLIVA
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En juliol de 2011 vàrem 
incorporar a Carlos a 
l’escola i ràpidament 
va destacar per la ve-
locitat en què millora-
va. En dos mesos ja va 
començar a competir i 
l’evolució ha sigut im-
millorable. En la seua 
primera temporada ja 
va començar aconse-
guint molt bones posicions. En la seua segona temporada va aconseguir 
quedar en la posició 10 d’entre 100 regatistes del rànquing de la Comuni-
tat Valenciana, i destacar el 5é premi en el Trofeu autonòmic de Castelló 
i les posicions al capdavant que ocupa sempre. L’1 de febrer de 2014 la 
Federació de Vela li va entregar el premi “Creix” per la gran temporada 
realitzada i per la seua ràpida evolució en aquest esport. Aquesta tem-
porada va pujar de categoria i ha realitzat molt bones regates per tota la 
Comunitat Valenciana amb els seus companys. Gran esportista, competi-
tiu, molt bo tàcticament i sempre atent als canvis constants del mar, però 
sobretot bon company i amb gran passió pel mar.

CARLOS TORRES ARACIL

7   CLUB NÀUTIC OLIVA
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Enguany, sense dubte, hem decidit nominar una xi-
queta, que va començar la seua trajectòria en este es-
port del karate-do amb tan sols 8 anys, ella sempre 
està ajudant als seus companys i participant en els 
esdeveniments  que organitza el club. És una xiqueta 
que ha demostrat la seua capacitat de superació, tant 
en l’esport com en els seus estudis. Ella és un exemple 
per	a	tots	els	que	formen	part	del	món	de	l’esport.	Cal	destacar	la	col•labo-
ració dels seus pares, ajudant i motivant a la seua filla per a que continue 
en la pràctica del karate-do. Esperem que siga per molts anys; per tot això 
volem nomenar millor esportista de l’any a:

ANA MARIA STAVIRE

8   CLUB KARATE-DO OLIVA
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9   CLUB ESPORTIU DHARMA

L’escola de Tai Chi 
Kung Fu UMA d’Oli-
va compta actual-
ment amb prop de 
200 integrants de 
totes les edats, amb 
la satisfacció de fer 
possible que fins a tres generacions de la mateixa família compartisquen 
pràctica	i	il•lusió.	
En uns temps marcats pels retalls i l’apatia, reconeguem l’esforç encomia-
ble dels pares que continuen apostant per mantenir les classes dels més 
menuts, malgrat les dificultats. Enguany, el Club Dharma vol premiar 
la constància i la perseverança donant un reconeixement públic als dos 
alumnes de major nivell de Kung Fu infantil, que podrien competir el 
proper any representant la Comunitat Valenciana en el Campionat Na-
cional de Kung Fu a La Corunya. Amb 9 i 10 anys, respectivament, estan 
preparant-se per als reptes que tenen per davant, porten vàries tempo-
rades superant amb èxit tots els exàmens de pas de graus, participant en 
els encontres de l’escola, demostracions i propostes d’oci com excursions, 
cinema, etc.
Si bé les classes tenen un marcat caràcter lúdic a aquestes edats, el profes-
sorat està orgullós de l’entusiasme i la voluntat d’autosuperació que ha de-
mostrat tot el grup de 9 a 14 anys del present curs. Que quede constància, 
doncs, que aquest premi va per tots.
Des del Club Esportiu Dharma, amb tota la nostra estima, volem nomi-
nar a:

HÉCTOR MARTÍNEZ i ALEJANDRO YAREMCHYSHYN
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10   CLUB BÀSQUET OLIVA

Va arribar des de Bellreguard a por-
tar a la seua filla Naomi a l’any 2006; 
en pocs dies va començar a entrenar 
equips del club, el seu bon fer, la seua 
capacitat, van fer que la directiva li 
proposara entrenar al primer equip 
en la temporada 2007-2008; la tasca 
era molt complicada, ja que l’equip 
necessitava una renovació total i així 
els inicis no van ser del tot bons a ni-
vell esportiu, però la seua constància, la seua convicció en la seua manera 
d’entendre aquest esport van anar poc a poc calant en els jugadors i s’ha 
aconseguit per fi un grup consolidat a nivell esportiu i humà on el timo-
ner és ell, i així ha arribat aquesta temporada a la 2a posició en la lliga 
autonòmica i la disputa de la fase d’ascens a nacional; sens dubte el major 
èxit del primer equip en la història del club. A més no ha descuidat mai la 
seua faceta d’entrenador de l’Escola.
Però per damunt dels èxits esportius està la persona, la seua implicació 
en el club des del primer minut, el seu compromís, entrega, treball, amor, 
lleialtat i dedicació a aquest esport i al nostre club.
Esperem seguir contant amb les seues filles Naomi i Karen com a juga-
dores, i amb la seua dona Mònica com a primera fan. I esperem comptar 
sempre amb ell:

TONI BOIGUES
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11   CLUB PILOTA OLIVA

L’objectiu del club és promoure el joc en tots 
els àmbits, xiquets, aficionats i jugadors d’elit, 
però tenim una especial cura per l’escola de 
pilota i gràcies al treball dels monitors i de 
la	col•laboració	dels	pares	tenim	una	de	les	
escoles més nombroses de tot país i cada any 
són més els xiquets que practiquen el nostre 
esport més genuí.

Els nostres xiquets competeixen des del 
primer moment en totes les competicions 
d’àmbit local, comarcal o, si hi arriben, au-
tonòmic. I el nostre criteri és que competis-
quen tots, independentment dels èxits que 
puguen aconseguir.

El bon treball realitzat ha permés que també hàgem sigut una de les escoles amb 
més èxit esportiu en les competicions autonòmiques dels XXXII Jocs Esportius 
de la modalitat de raspall.

L’equip benjamí s’ha proclamat subcampió autonòmic i l’equip aleví, campió per 
segon any consecutiu, ha guanyat totes les partides fent-les sabateres, és a dir, 
25-0.

A banda de l’èxit en la competició també volem esmentar l’esperit esportiu du-
rant les competicions i la bona companyonia dels premiats amb la resta dels 
companys de l’escola.

Per tot això és un honor per al club proposar els components dels dos equips 
com els millors esportistes de l’any:

EQUIP BENJAMÍ i ALEVINS

Equip benjamí: Miquel Soler, Pau Estival i Jeroni Alcaraz.
Equip aleví: Carlos Salelles, Javi López i Rubén Pastor.
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Nascut a Oliva, l’any 1979, casat i té una filla 
que és la delícia de la seua vida a part de la seua 
dona.
De jove va començar a practicar esport en el 
món del bàsquet, i va militar en el CB Oliva.
Després d’anys va començar a practicar l’atletis-
me, primer com a independent, i des de setem-
bre de l’any 2009, des del Club Atletisme Franc 
Beneyto, el seu entrenador  i amic, es va formar 
com autèntic correcamins de l’asfalt i campió. I des de setembre de 2013, 
va entrar a formar part del Club Atletisme l’Espenta d’Oliva.
Destacar que en l’actualitat és campió de la Comunitat Valenciana en pista 
coberta en 800, 1.500 i 3.000 metres. Campió pista aire lliure de 5.000 i 
subcampió i tercer en modalitat de 10.000 metres i en ruta. Actual campió 
any 2014 del circuit de carreres de la Marina.
Durant aquestos anys ha estat guanyant multitud de carreres al llarg i 
ample de la nostra geografia, i en concret en la nostra localitat, campió 
durant diversos anys consecutius de la Carrera Festa de Sant Vicent, així 
com a la Quarta Marató Ciutat d’Oliva, i al mateix temps del Fons Ciutat 
d’Oliva que organitza este Club.
Durant el curt espai de temps que està en el mateix, participa de manera  
desinteressada i gràcies a la seua tenacitat i esforç permanent, està duent 
a terme i impulsant dinamisme, que fa que estiguen arribant al Club nous 
atletes.
Per aquest motiu i per molts més, este Club té a bé presentar per al pre-
sent any…TREMOLA BIKILIA, PERQUÈ ARRIBA EL MILLOR ATLE-
TA D’OLIVA, QUE EN L’ACTUALITAT NO ÉS UN ALTRE QUE… 

JUAN RAMON POUS PEREZ

12  CLUB ATLETISME L’ESPENTA
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El Club de Gimnàstica Rítmica Ritmoliva 
ha decidit nominar a les seues gimnastes 
més veteranes, que representen a la ciutat 
d’Oliva en la categoria Cadet Federació 
equip i conjunts.

Des dels 7 anys, Ana destacava de la resta 
per la seua constància, elegància, i ganes 
d’aprendre. Al cap dels anys s’ha convertit en un exemple a seguir, fins arribar a 
convertir-se en la gran gimnasta que és hui en dia, brillant en cada competició.

Paula des dels 8 anys ja destacava per la seua  flexibilitat. Cada any millora la seua 
tècnica i expressivitat, cosa que li dóna una seguretat necessària per aconseguir 
els seus objectius. És una gran gimnasta que ens transmet força i sentiment en 
cada actuació.

Cal destacar de la temporada passada, les seues classificacions a la fase autonò-
mica dels jocs esportius; Ana va quedar en la quarta posició i Paula va aconse-
guir el bronze al provincial.

Esta temporada han participat en diferents trofeus a nivell provincial i autonò-
mic: 
	 •	 II.	Fase	Trofeu	Mediterrani	en	Sueca:	Or
	 •	 IV	Fase	Trofeu	Mediterrani	en	Oliva:	Or.
	 •	 Trofeu	l´Origuillla:	Or	per	a	Paula.
	 •	 Trofeu	Alfàs	del	Pi	i	Trofeu	les	Marines	a	Calp:	les	dos	es	van		
  classificar  en tercera posició.
	 •	 V	Fase	Trofeu	Mediterrani	a	Xàtiva:	Or.

El	seu	esforç,	la	seua	dedicació	i	la	seua	gran	il•lusió	les	fa	grans	gimnastes	i	per	
això mereixen ser nominades enguany:

PAULA SEBASTIÀ i ANA MASCARELL

13   CLUB GIMNÀSTICA RÍTMICA RITMOLIVA
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14  CLUB NATACIÓ OLIVA

Nedador des dels sis mesos, als 6 anys va arribar a for-
mar-se al Club Natació Oliva amb una trajectòria im-
pecable, la seua immensa qualitat ja apuntava mane-
res quan als 12 anys va ser finalista del “Jose Sagreres” 
campionat d’Espanya, on va quedar en la 7a posició en 
200 estils. El seu talent ha sigut reconegut en la lliga 
autonòmica de Promeses de la Comunitat Valenciana de Natació sempre 
dins dels tres primers, a més a més, en el Trofeu Ciutat d’Oliva va aconse-
guir la 2a posició en 200 lliures i primera posició en 100 braça.
Cal destacar els seus valors com a persona, amic dels seus companys i el 
seu afany de superació.

PAU SOLER ESCRIVÁ
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15  CLUB GIMNÀSTICA RÍTMICA “LA LLUNA”

Amb sols 9 anys va formar part de 
la Selecció de Gimnàstica Rítmica 
de Castella i Lleó, d’esta manera va 
formar part de la Selecció Espanyo-
la, passant tots els controls necessa-
ris per a ser una més en l’equip. 
Després d’estar en la Selecció, per 
motius geogràfics i d’horaris compatibles amb la vida familiar, va haver 
de renunciar, molt al seu pesar.
En 1975 va formar part de l’Equip Tècnic Espanyol, baix la denominació 
de Sindical Vertical, així tingué l’ocasió de transmetre les seues ensenyan-
ces a la què va ser 2 vegades campiona d’Espanya amb la Selecció, Sonia 
Comte. 
En el seu ampli currículum com a entrenadora podríem destacar el Club 
de GR Gandia, el Club GR Olimpic Gandia, el Club GR Cullera, Centre 
Esport Gandia, Gimnàstica Artística Gandía-La Safor, on en 2002 foren 
segones classificades en barra fixa al Campionat d’Espanya de Gimnàstica 
Artística Femenina.
Després d’un llarg període de descans, en l’any 2003, va entrar a formar 
part del Club Gimnàstica Rítmica La Lluna, com a entrenadora i vicepre-
sidenta, però sobretot com una amiga i companya.
Hui per eixa dedicació desinteressada a la gimnàstica rítmica, les teues 
xiquetes i companyes, volem atorgar-te este guardó per haver-nos fet esti-
mar amb tanta passió la gimnàstica rítmica, alhora d’haver-nos ensenyat 
les teues tècniques i consells en este esport. 
Per tot açò, sols ens queda donar-te les gràcies de tot cor.

MARIA ESTHER FERNÁNDEZ OTERO
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NOMENAMENT ESPECIAL A LA PROMOCIÓ i 
DESENVOLUPAMENT ESPORTIU:

Fa quasi 19 anys s’obrí un comerç al nostre poble i 
el seu propietari va fer una doble inversió: invertí 
amb el seu local i amb l’esport oliver. Amb la pri-
mera ha aconseguit ser un comerç modèlic i amb 
la segona ha segut un model per a l’esponsorització 
que ha ajudat a la promoció i el desenvolupament 
dels diferents clubs a Oliva.
El seu propietari, a més de jugador de bàsquet, 
sempre ha estat espònsor d’algun equip del Club 
de	 Bàsquet.	Ha	 esponsoritzat	 	 o	 col•laborat	 amb	
diferents clubs o activitats puntuals com en la IV Cursa de Muntanya del 
Club	Corriol,	en	els	esdeveniments	extraordinaris	 i	al	cartell	de	col•la-
boradors amb el Club d’Handbol, en campionats organitzats pel Club de 
Tennis, Club d’Escacs, Club de Triatló o amb el Club de Senderisme…. 
entre altres.
El seu propietari vingué de Tavernes de la Valldigna però, per a la gent de 
l’esport,  és un oliver més, que ens ha obert les portes sempre que l’hem 
necessitat.
Aquest any recau el PREMI ESPECIAL A LA PROMOCIÓ I DESENVO-
LUPAMENT ESPORTIU al comerç:

 MOMPÓ ÒPTICA 
(arreplega el premi el seu propietari VICENT MOMPÓ)

15  CLUB GIMNÀSTICA RÍTMICA “LA LLUNA”



XX gala de l’esport

Oliva 201424

NOMENAMENT 
ESPECIAL DE 
L’AJUNTAMENT 
D’OLIVA AL 

MILLOR ESPORTISTA LOCAL

L’esportista nominada aquest anys és 
una esportista jove amb unes qualitats
innates per a la pràctica de l’esport, que 
ha portat endavant un llarg camí ple 
d’èxits, i ha arribat fins on mai ningú 
ha arribat en l’esport del bàsquet i on 
serà molt difícil que algú torne a arri-
bar; no sols les seues qualitats han fet 
possible aquest camí, ella és tot esforç i 
dedicació, i el seu gran treball l’ha por-
tada on està.
Tot va començar allà per l’any 2005, 
quan acudeix a vore jugar al seu ger-
mà Fernando, que en només un any 
va donar el pas del Club Bàsquet Oliva 
al Pamesa; aquest fet la va motivar i es 
va inscriure en l’Escola Municipal de 
Bàsquet, jugant en un equip aleví mixt 
i aconseguint el campionat comarcal.
En la temporada 2006-2007 forma 
part de l’equip infantil femení de nova 
creació, participant en la creació d’una 
generació que ha donat grans triom-
fs al Club Bàsquet Oliva. A mes va 
ser seleccionada per a participar en 
el campionat d’Espanya amb la Selec-
ció Valenciana junt a Glòria i Maria, 
en aquest campionat es va convertir 
en una jugadora important per a la 

selecció i açò no va passar desaperce-
but per al club capdavanter aleshores 
del bàsquet femení, el Ros Casares; en 
aquest fitxatge va jugar un paper im-
portant el suport de la família, tan im-
portant al llarg de tota la trajectòria, el 
suport incondicional de son pare i sa 
mare, malgrat la distància que l’esport 
ha posat entre ella i la família, ha estat 
sempre un pilar fonamental en aquest 
llarg camí.
En la temporada 2007-2008 juga en 
l’infantil del Ros Casares, va ser un any 
dur, però la seua capacitat de treball la 
va fer progressar en el seu joc i obrir-se 
camí en un club tan exigent.
En la temporada 2008-2009, segona 
temporada al Ros Casares i part im-
portant dels èxits d’aquest club. A més 
és seleccionada per a ser una de les 
dues jugadores que han de participar 
en el “All Stars” europeu a Moscou, a 



XX gala de l’esport

Oliva 2014
25

més aconsegueix ser seleccionada per 
al campionat d’Espanya Infantil amb 
la selecció valenciana i el seu talent va 
ser observat pels tècnics del segle XXI, 
projecte de la federació espanyola per 
a protegir els millors talents nacionals 
del bàsquet. La qual cosa suposa el seu 
desplaçament a Catalunya, però per a 
ella l’objectiu és ser la millor jugadora 
possible i si cal anar on siga va, i la fa-
mília continuant donant suport. I per 
si no era poc, és seleccionada per a 
participar en la selecció Espanyola en 
un torneig amistós a Eslovènia on es 
proclamen campiones. Sens dubte una 
temporada que va suposar un punt 
d’inflexió en la seua carrera, el seu bot 
a l’elit nacional.
En la temporada 2009-2010 ja en el 
segle XXI completa la temporada amb 
la seua participació amb la selecció 
valenciana cadet (malgrat ser de pri-
mer any i açò no és gens habitual) en el 

campionat d’Espanya i sent altra vega-
da internacional amb Espanya en un 
torneig disputat a Itàlia, on la selecció 
espanyola queda subcampiona.
En la temporada 2010-2011 continua 
jugant al segle XXI, torna a participar 
en el campionat d’Espanya amb la se-
lecció valenciana cadet i aconsegueix 
la medalla de bronze. És seleccionada 
per a participar en el campus FIBA 
amb l’elit internacional de la seua edat 
i participa amb la selecció espanyo-
la en el seu primer torneig oficial, el 
campionat d’Europa a Grècia, on la 
selecció espanyola queda en cinquena 
posició.
En la temporada 2011-2012 aconse-
gueix amb el segle XXI la lliga 2 cata-
lana contra jugadores sèniors, i torna 
a jugar el campionat d’Europa amb la 
selecció espanyola i tornen a ser cin-
quenes. Acaba la seua etapa en el segle 
XXI i davant diverses ofertes es decan-
ta per la universitat de Texas-El Paso 
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(UTEP) per a jugar en la lliga univer-
sitària dels EEUU i cursar els seus es-
tudis (més lluny i més suport familiar).
En la temporada 2012-2013 en la seua 
participació en la lliga universitària, 
disposa de més minuts dels previstos, 
es nominada MVP en dos partits, ju-
gadora de la setmana,... la seua esca-
lada, a estes alçades, ja és imparable. 
Consolidada en la selecció espanyola, 
és nomenada capitana i juga el mun-
dial sub19; queden quartes; s’escapa 
la medalla de bronze en els instants 
finals.
Aquesta temporada 2013-2014 ha es-
tat a punt, amb la seua universitat, la 
UTEP de disputar la fase final de la 
lliga universitària, però aconsegueix 
jugar la final d’un campionat estatal, 
l’WNIT, sent la primera jugadora es-
panyola en jugar una final universi-
tària dels EEUU. A mes es nomenada 
una de les 18 millors esportistes estu-
diants de tota la universitat i de tots els 
esports.
Al llarg de tot aquest camí ha quedat 
patent que no sols és una magnífica es-
portista, sinó que a més té uns valors 
que la fan una gran persona, la seua 
humilitat per a treballar igual o més 
que tots, la seua lluita tant dins com 
fora de la pista, la seua amistat; con-
tinua mantenint i cultivant les seues 
amistats a Oliva. El seu poble; no perd 
ocasió de dir d’on és, se sent orgullo-
sa de ser d’Oliva i així queda patent 
en les entrevistes que li fan als EEUU, 
la paraula Oliva surt de la seua boca 
amb estima i enyorança. Ella continua 
sent igual que aquella xiqueta que va 

començar a jugar a bàsquet amb les 
seues amigues, Glòria, Maria, Olaya, 
Ceci, Júlia, Adela,... i tantes altres, sols 
que amb un objectiu, un somni, que la 
fan estar lluny dels seus. Tot açò ha es-
tat un gran camí d’èxits però, i el futur? 
Té un gran futur per davant i estem se-
gurs que seguirem sentint parlar dels 
seus èxits esportius.
Gràcies per tot el que has donat, grà-
cies per portar el nom d’Oliva per allà 
on vas, gràcies a la teua família per do-
nar-te suport, el teu pare, la teua mare, 
Fernando i Cèsar.

Enhorabona campiona!!!!!!!

IRENE GARÍ GILABERT






