XXII
GALA DE L ESPORT

OLIVA 2018

XXII gala de l’esport
Oliva 2018

3

PREMIS XXII GALA DE L’ESPORT 2018

SUMARI
•
•
•
•

Introducció
Salutació de l’Alcalde de l’Ajuntament d’Oliva
Salutació del Regidor d’Esports de l’Ajuntament d’Oliva
Premis als millors esportistes nomenats per cada entitat
esportiva

PREMI ESPECIAL AL RECONEIXEMENT I TRAJECTÒRIA
ESPORTIVA
PREMI ESPECIAL AL MILLOR ESPORTISTA LOCAL
AJUNTAMENT D’OLIVA

PRESENTA L’ACTE: DANIEL ARDID i MAJO SELLENS

BALLS i COREOGRAFIES: Club Esportiu Dharma, Club de
Gimnàstica Rítmica Rítmoliva, Club de Patinatge Patinem Oliva, Club
de Ball Esportiu Saforball i Esther Villarreal (Gimnàstica Artística).

4

XXII gala de l’esport
Oliva 2018

SALUTACIÓ SR. ALCALDE
La Gala de l’Esport ens permet repassar cada dos
anys la trajectòria dels equips de casa, reconèixer
els èxits esportius, tant en l’àmbit individual com
col·lectiu i, en definitiva, fer valdre l’activitat
esportiva que es genera a Oliva, sense límits d’edat.
Com a amant de l’esport, sóc plenament conscient
que la pràctica esportiva no només és una activitat
beneficiosa en l’aspecte físic, sinó que ens ajuda
a ser millors persones i ciutadans en fomentar la
sana competitivitat, el respecte a les normes, el
treball en equip i la superació personal. Tot això el
converteix en un instrument fonamental per a l’educació dels joves i els adults.
I qui millor que Héctor Cabrera Llácer, a qui admire molt, per tal d’encarnar els valors de
l’esport. Insistir, persistir i resistir, però mai desistir. La seua manera de ser, de practicar
l’esport, i de superar les limitacions personals, han fet que compte amb una trajectòria
impressionant, a pesar de la seua joventut. Héctor ens honora a tots i és just mereixedor
del guardó al Millor Esportista Local, atorgat conjuntament per l’ALEEO i l’Ajuntament
d’Oliva.
Enguany, per segona vegada, té lloc el reconeixement a la trajectòria esportiva que ha
recaigut en Juan Luis Ayet Arlandis. Guardó que fa justícia als seus mèrits esportius en
el «Tir Olímpic» i a la seua vàlua personal. A ell se sumen els esportistes i els equips
nomenats per les diferents entitats i clubs esportius, amb èxits que van des de l’àmbit
local a l’internacional. A tots, felicitats!
L’Ajuntament d’Oliva aposta per l’esport, i destina anualment importants partides
econòmiques al manteniment i millora dels equipaments municipals, potenciant la
pedrera d’esportistes de base, que són els qui ens permetran continuar celebrant èxits
en un futur, donant suport a l’esport escolar i a entitats i clubs esportius, col·laborant
activament en esdeveniments esportius i oferint ajuda als nostres esportistes més
destacats.
Unint esforços i sumant voluntats fem possible la millora contínua de l’esport local, i de
la nostra ciutat. És per això que vull donar-vos les gràcies a tots, sobretot a l’ALEEO, a
les entitats i als clubs, als patrocinadors, i als treballadors i treballadores del SEM que,
any rere any, heu bolcat esforços per poder celebrar plegats la vetllada esportiva més
important del calendari.

David González Martínez
Alcalde de l’Ajuntament d’Oliva
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SALUTACIÓ REGIDOR D’ESPORTS
Com deia en l’escrit de l’última Gala de l’esport que es va celebrar,
un dels reptes inicials i principals d’aquesta regidoria era la millora
de les instal·lacions. Ara, podem dir que s’ha aconseguit, en part,
perquè sempre tindrem aspectes a millorar, cuidar i mantenir.
Assolit aquest propòsit de tindre unes infraestructures esportives en
condicions, el meu repte ara, com a regidor d’Esports, és fer possible
que totes les associacions esportives tinguen totes les facilitats per
part d’aquest ajuntament per poder desenvolupar la seua activitat
associativa i esportiva.
Aquesta delegació sempre ha procurat que totes les disciplines esportives se senten recolzades, tant les
tradicionals activitats esportives en pista i indoor, com també aquelles proves esportives que es realitzen
a l’aire lliure aprofitant les excepcionals condicions orogràfiques i naturals del nostre entorn, de la nostra
ciutat.
Totes aquestes activitats són possibles gràcies a la incansable feina realitzada pels Clubs esportius, pel
bon fer i implicació de les escoles esportives, amb els seus monitors al cap, i, per descomptat, per tots
aquells esportistes que conformen un referent per a grans i menuts pels seus valors de constància, esforç
i superació que hui es voran reconeguts en aquesta Gala de l’Esport 2018.
Des d’aquestes línies vull agrair la col·laboració de l’ALEEO, i també a la resta de membres de la
corporació municipal, el seu suport per aconseguir l’excepcional teixit associatiu esportiu del qual la
nostra ciutat pot sentir-se orgullosa.
Vull també reconèixer que és difícil, des de la Regidoria d’Esports, aconseguir complir les expectatives
que tots els clubs i disciplines esportives requereixen per part de l’Ajuntament d’Oliva, però compten amb
el compromís d’aquesta Regidoria d’Esports de continuar treballant perquè puguem seguir col·laborant
i organitzant els esdeveniments esportius més emblemàtics de la nostra ciutat, recolzant el creixement
dels que ara s’obrin pas i volen convertir-se en referent, així com especialment totes aquelles iniciatives
que conjuguen la solidaritat i la pràctica esportiva.
Per acabar, vull donar l’enhorabona a tots i cadascun dels esportistes homenatjats en aquesta Gala de
l’Esport 2018 per part dels seus clubs, per ser-ne referents. Especialment cal felicitar a Juan Luís Ayet
Arlandis, per la seua excepcional trajectòria esportiva personal i com a entrenador del Club de Tir
Olímpic, coadjuvant al fet que aquest siga un dels clubs referents, amb un gran nombre d’esportistes
d’elit. També celebrar el nomenament especial de l’Ajuntament d’Oliva a Héctor Cabrera Llácer, atleta
paralímpic, millor esportista local. Subcampió d’Europa en javelina i participant dels Jocs Paralímpics
de Rio 2016, Héctor ha aconseguit posar l’atletisme en el centre d’atenció de la nostra ciutat i ha portat
el nom d’Oliva arreu del món.
Vaja el meu reconeixement a tots els esportistes de la nostra ciutat, perquè sé del sacrifici i l’esforç que
suposa la pràctica esportiva, i a tots els clubs donar-los l’enhorabona per la seua tasca de promoció
de l’esport i animar-los a continuar treballant per col·locar a Oliva com a referència esportiva a la
Comunitat Valenciana.

Blai Peiró Sanchis Regidor d’Esports

NOMINACIONS
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1. UD OLIVA

Al món actual és pràcticament impossible
trobar la unanimitat quan parlem d’algú.
Açò augmenta de manera exponencial
quan parlem del món del futbol,
possiblement l’àmbit on més difícil siga
trobar aquesta qualitat, però es pot
donar i, de fet, es dóna. La persona que
enguany rep el reconeixement per part
de la UD Oliva és capaç d´aconseguirho. És estimat, respectat i admirat per
tots els que formen part no sols del
nostre club, sinó també per rivals i tots
aquells que tenim la sort de conéixer-lo.
Pares, companys i, sobretot, els xiquets,
tenen adoració per ell. És el company que
tots volem tindre, l’entrenador que volen
tots els xiquets i l’alegria en qualsevol
acte, reunió o celebració on ell estiga
present. Sempre et trau un somriure,
sempre et dóna un muscle on sostenirte, sempre té una anècdota a comptar,
que et fa oblidar els problemes, on ell està hi ha alegria. Fet com a jugador
a la UD, ha passat per totes les categories i actualment és l’entrenador més
veterà de l’escola de futbol. La UD Oliva no és un sols un club de futbol,
va molt més enllà, i ell és, sense cap dubte, un símbol i un referent per a
tots els que tenim dins el sentiment. Simplement, té la SANG BLAVA,
més blava que ningú

DAVID ANCIO JIMENEZ
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2. CLUB GIMNÀSTICA RÍTMICA
RITMOLIVA

Enguany hem volgut destacar l’esforç i dedicació d’un gran gimnasta.
Va arribar amb 13 anys al Club
Ritmoliva. En un principi
no va destacar per les seues
condicions, però si per la seua
il·lusió i personalitat, discreta i
treballadora.
Gràcies al seu treball i passió,
any darrere any, ha anat
millorant fins a arribar a ser
el gran gimnasta que és hui en
dia.
Va començar a competir en
l’àmbit escolar, després d’anar
millorant a poc a poc, va passar al nivell Mediterrani i Autonòmic. Aquest
any, al costat de les seues entrenadores, va decidir que era el moment
de viure l’experiència, de competir en l’àmbit Nacional, ja que aquesta és
l’única competició oficial masculina.
Amb tot això, ha aconseguit proclamar-se Subcampió Provincial, 4t
classificat a l’Autonòmic, aconseguint amb això la classificació al campionat
Nacional que se celebra a Guadalajara amb els millors esportistes del
moment del panorama nacional.
Pel seu gran progrés, la seua dedicació i perquè és un gran exemple de
superació i valentia per a tots nosaltres, volem nomenar com a millor
esportista del Club de Gimnàstica Rítmica Ritmoliva a

CRISTIAN ALCAHUD SANCHEZ
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3. CLUB DE TIR OLIVA
Inicia la seua marxa en l’EEMM de Tir
Olímpic d’Oliva el gener de 2016, al
principi el seu entrenador ja va veure que
tenia possibilitats, per la qual cosa va anar
preparant tant a ell com a la resta de companys
i companyes, per a participar al setembre en
el campionat Provincial de Joves Promeses
que es disputava en Nàquera - València amb
els següents resultats:

- Subcampió Provincial Juvenil setembre
2016
- 4t Classificat Autonòmic Juvenil Joves
Promeses Octubre 2016
- Campió Provincial Juvenil Pistola Aire 60
setembre 2017
- Subcampió Territorial juvenil Pistola Aire 60 octubre 2017
- Esportista d’Elit 2017, reconegut per la Generalitat Valenciana en el
D.O.G. 8273 de data 13-04-18.
- Medalla de bronze en CAMPIONAT D’ESPANYA PISTOLA AIRE
JÚNIOR 2018
- Medalla de bronze en Copa President PISTOLA AIRE JÚNIOR març
2018
- Subcampió Provincial Pistola Aire 60 gener 2018
- Medalla d’or en Campionat Territorial Pistola Aire 60 gener 2018
- Medalla de Bronze Campionat d’Espanya Joves Promeses.
- Medalla de Plata Campionat d’Espanya AIRE COMPRIMIT 2018 per
equips
- Campió Provincial Pistola Lliure Març 2018.

JOSÉ LUIS PARIS MORATÓ
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4. CLUB HANDBOL OLIVA
L’any 2015, el club d’handbol
va apostar per formar un
aleví íntegrament femení,
fins
aleshhores
sempre
havien estat mixtes. Va ser
un primer any de competició
molt complicat, ja que tots els
rivals eren xics o mixtes, així
i tot, les nostres valentes mai
deixaren de lluitar partit rere
partit.
Un any després, en el primer any de categoria infantil, on ja tots els rivals
eren, ara sí, femenins, canvià l’assumpte. Al setembre, ja foren campiones
al VI torneig Nacional d’Oliva. L’optimisme i l’alegria no es podia amagar,
però per acabar d’arrodonir la temporada del 2017 es varen proclamar
campiones de la Copa Federació.
A l’actual temporada 2017/2018 les guerreres d’Oliva, com ja són
conegudes es varen plantejar objectius més destacables, i així va ser.
Reediten el títol de campiones del Torneig Nacional d’Oliva. En febrer es
proclamen CAMPIONES PROVINCIALS, sense haver perdut cap partit,
i per finalitzar la temporada han tornat a guanyar la Copa Federació per
segon any consecutiu.
Per aquesta magnífica trajectòria, per la seua actitud, per l’esforç i sacrifici,
i també per la superació que dia a dia, i entrene rere entrene, demostren
totes i cadascuna de les jugadores que conformen l’equip, el Club Handbol
Oliva vol nominar com a millor equip de la temporada a

L’EQUIP INFANTIL FEMENÍ:

Andreia Catalina, Maria Montesinos, Paula Pérez, Mireia Vercher,
Ana Maria Moreno, Vanessa Ardid, Julieta Uber, Carla Borja, Maria
Pons, Olaya Chafer, Carla Pérez, Isabel Howard i Paula Moragues.
Entrenador: Sergio Plata
Delegats: Julio Uber i Guillermo Pérez.
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5. CLUB BÀSQUET OLIVA
La història es remunta a l’any 1992, on
comença a formar part del CB Oliva com a
jugador, i sols uns pocs anys després també
com a entrenador. Han passat per les seues
mans successives generacions de jugadors i
jugadores de totes les edats i ha format equips
que han aconseguit algunes de les victòries
més remarcables del club. Després de més
de 25 anys, la seua fidelitat al bàsquet i el
seu compromís pel club segueixen presents
i a més ha expandit l’afició i la passió pel
bàsquet a altres municipis de la Safor. Per a
ell, el bàsquet no és sols un esport, és una vida
sencera d’amor i dedicació.
La seua qualitat tècnica com a entrenador és indiscutible, sempre
innovant i treballant intensament, però el que més s’ha de destacar és la
seua personalitat. Deixa marca en els seus jugadors i jugadores. És capaç
d’unir persones més enllà dels límits de la pista, i de convertir aquests
vincles en vertadera amistat, perdurant en el temps. Sempre ahí, passe el
que passe. Perquè és més que un entrenador i apassionat de l’esport, és
una gran persona i una peça fonamental per a entendre la història del CB
Oliva, i la de totes les persones que hem format i formem part d’aquest
club.
Per tot això, l’esportista de l’any del Club Bàsquet Oliva es

OSCAR ROCA SANCHIS
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6. CLUB DE PATINATGE PATINEM OLIVA
Quan coincideixen uns bons entrenadors i
entrenadores, competents i amb moltes ganes,
una junta directiva amb il·lusió i dedicació,
i un grup d’esportistes amb les mateixes
característiques, els resultats no es fan d’esperar.
Això és el que ha passat amb el nostre club
de patinatge artístic PATINEM OLIVA, i,
especialment, amb la nostra guardonada. La
seua dedicació, esforç i sacrifici han donat
fruit, obtenint molt bons resultats en diverses
competicions i trofeus al llarg de la Comunitat
Valenciana.
Destaquen els següents:
- Xeraco Passe de Nivell – Certificat Nivell B
- 1a posició a Cocentaina
- 2a posició a Xeresa
- 4a posició a Faura
- 4a posició a Quart de Poblet
La brillant trajectòria esportiva i els excel·lents resultats obtinguts, han fet
que ens fixarem en ella per a proposar-la a rebre aquest premi en nom del
Club. El seu estil és únic, elegant i ens emociona cada vegada que la veiem.
Des del Club Patinem Oliva et felicitem, Roseta i t’animem a continuar per
aquest camí d’entrenament amb constància, entrega i abnegació que porta a
l’èxit esportiu.
Estem segurs que, en un futur, els resultats obtinguts per ella i per tots els
esportistes del nostre club seran fantàstics i, com no, cada volta millors!!
Creiem que, el patinatge, és una forma excel·lent de mantenir la forma
física i un entreteniment molt saludable per a la nostra joventut. Per això,
us convidem a tots i totes els que tingueu afició, que ens acompanyeu en la
nostra escola.
ESTEU TOTS I TOTES CONVIDATS A PATINAR! OLIVA SOBRE RODES!

ROSETA LLORCA MENA
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7. CLUB NATACIÓ OLIVA
Té 14 anys i ja fa més de 6
temporades que és esportista del
Club Natació Oliva.
Els inicis van ser difícils i li va
costar molt assolir una tècnica
adequada i un rendiment físic en
creixement. Però la constància dels
entrenaments, l’afany de superació
i un marcat caràcter competitiu
han fet que aconseguís progressar
fins a l’estat de forma actual.
Tant és així que, en juliol de la
passada temporada aconseguí
classificar-se per als campionats
Nacionals de la categoria aleví on
participà en les proves de 200 i 400 metres lliures amb una actuació molt
destacada. Però és en la seua prova, els 100 metres lliures on va aconseguir
ser finalista amb una marca estratosfèrica de 58 segons.
Per tots aquests motius el Club Natació Oliva vol anomenar com a millor
esportista del club en la temporada 2017-2018 a

HEKTOR ROSEN VASILEV
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8. CLUB DE VOLEIBOL OLIVA

Va participar per primera vegada en el campionat d’Espanya en la seua
categoria cadet; aconseguint arribar a la final i guanyant la medalla de
plata. Un subcampionat molt meritori.
Així mateix, en la lliga regular de la Federació Valenciana de voleibol
també es va classificar per a jugar la fase final de la Copa Preferent
aconseguint la medalla de bronze

L’EQUIP CADET EL CRESOL VOLEI OLIVA
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9. CLUB DE BALL ESPORTIU BALLROOM
SAFORBALL
Ho tenen tot: són joves, ben pareguts i
practiquen ball esportiu.
Ambdós deixen de costat els nervis i són
capaços d’eixir a una pista de ball o a un
escenari i ballar un cha cha cha, un jive
(versió d’un rock) o un vals vienés
La seua constància i dedicació fa que
no hi haja ball que els resistisca; si fa
falta, repeteixen tant com siga necessari
les figures i les coreografies, per tal
d’imprimir una qualitat i tècnica al ball.
Destaca la seua capacitat d’aprendre,
d’avançar en el coneixement dels ritmes
i dels passos, sempre amb una actitud
positiva i amb un gran somriure

ESTER BOLO HUESCAR i JOSE PIZARRO GANDIA
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10. CLUB ESPORTIU DHARMA
Enguany
el
Club
Dharma vol fer un
reconeixement públic
als més menuts, als que
s’inicien en la pràctica
des dels tres anys (a
vegades menys!) fins als
huit.
Els
professors
destaquen l’emotivitat
que senten introduint a
aquestes personetes que estan descobrint el món en un art que representa
valors com el respecte, l’autoconfiança, el treball en equip, l’ordre i la
disciplina, i que facilita el desenvolupament de les qualitats naturals de
cadascú. En les classes aprenen tots, professors i alumnes, els uns amb la
visió d’acompanyar el despertar del potencial individual dels altres. No
se li pot demanar el mateix a un peix i a un elefant! És ací on es veu
l’adaptabilitat i versatilitat del Kung Fu, vàlid per a totes les edats i ritmes.
Aquest curs, amb més de vint guerrers i guerreres en el grup d’iniciació, el
professorat se sent orgullós de constituir una escola que aporta humanitat
a les noves generacions, un sentiment que de segur és general en l’àmbit
esportiu.
El Club Dharma vol fer entrega d’aquest guardó de reconeixement
esportiu al

GRUP D’INICIACIÓ DE KUNG FU UMA.
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11. COLLA ESPORTIVA CORRIOL
Ja prop del 30 aniversari del Corriol, és hora
de fer balanç; arrere queda una important
tasca de promoció-difusió d’algunes
disciplines esportives en què som pioners
a Oliva, tals com Triatló, Muntanya-Trails,
Voltes a Peu, Curses de Mountain-Bike,
Tornejos de Volei-Platja,Tennis Taula,
Bàdminton, etc.
Però el principal tresor del club està en
el nombre de corriolets que no para de
créixer. Ells són el resultat del treball ben
fet en quasi 3 dècades.
I hui volem reconèixer precisament la
immillorable tasca i total dedicació que
han desenvolupat dos d’eixos corriolets
en la secció de Muntanya. Ells han sabut
transmetre els valors que predominen
en el club: esforç, lluita, companyerisme,
sacrifici... Gràcies a la seua tasca dirigint
el Corriol Extrem, aquesta secció no ha
parat de superar-se tant en nombre de
socis com en assolir duríssims reptes esportius, essent hui en dia un referent en La
Safor i comarques adjacents.
Entre els dos acumulen una nombrosa llista de participacions en Trails de llarga
distancia, dels quals podem destacar
-Marató Finestrat i Serra d’Espadà
-Marató-i-Mitja Penyagolosa i Botamarges
-Perimetral Benissa
-Ultra-Trail MontBlanc (probablement el Trail més important del món, res menys
que 166 km, la suma de 4 maratons)
-i especialment l’Ultra-Trail Muntanyes d’Alacant on Pep es va proclamar brillant
subcampió.
Per tots eixos mèrits i perquè són el millor exemple del bon caràcter i sana filosofia
que impera en el club, la Colla Esportiva Corriol nomena millors esportistes 2018 a

PEP MESTRE i FRANKI CARDONA
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12. CLUB PILOTA OLIVA
El paper de la dona
en la nostra societat
adquireix
cada
vegada
més protagonisme, així
ho vegem a l’empresa, a la
política, a l’associacionisme,
i també a l’esport. És per
això que des del Club de
Pilota considerem que és
el moment de fer valdre el
treball i l’esforç del grup de
dones pilotaris del nostre
Club per obrir-se un espai
als trinquets, més si cap, en un món com el de la pilota, que ha estat
tradicionalment un món d’homes i on la dona sempre ha restat relegada
a un segon plànol.
La valentia d’aquest grup de dones, que ha renegat de ser meres
acompanyats al trinquet per passar a ser les protagonistes, ens ompli de
gran orgull a tota la gent de la pilota a la nostra ciutat.
Però no sols a Oliva, perquè aquest grup de 30 dones és un dels més
nombrosos de tota la Comunitat Valenciana, on destaquen també per
la seua qualitat esportiva, aconseguint grandíssims resultats als distints
campionats femenins de pilota valenciana que organitza la Federació de
pilota valenciana.
Oliva compta amb dones pilotaris des de fa molts anys, però l’actual
grup comença la seua activitat el 2016, per iniciativa pròpia de 5 d’elles.
Prompte van contactar amb el Club de Pilota Oliva per formar-ne part i
crear un grup d’entrenament, inicialment dirigit per Salvador Garcia, fins
que Josep Escoto se’n va fer càrrec com a entrenador.
La constància, l’esforç i la perseverança en aquesta complicada disciplina
esportiva va anar donant els seus fruits. L’any 2017 un equip va aconseguir
quedar finalista en el Campionat Autonòmic de trios, Clàudia Chorro
va quedar en 4t lloc al campionat individual Bankia de raspall i 3a al
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campionat individual autonòmic de raspall també. En la categoria de
veteranes, Jimena Milazzo va assolir el subcampionat. Destacar també
que, actualment, l’equip conformat per Araceli, Lorena, Maria i Matilde
estan disputant el campionat Autonòmic en quarta categoria.
Gràcies a la implicació d’aquestes dones, actualment, dins dels campionats
locals de raspall que organitza el Club de Pilota Oliva, podem comptar
amb una categoria femenina que, sens dubte, serà un gran reclam perquè
més dones s’acosten a participar i conéixer el nostre esport autòcton.
Per tot açò, des del Club de Pilota Oliva, considerem que han de ser elles,
totes elles, les nostres esportistes homenatjades en la gala de l’esport de
2018, desitjant que servisca aquest reconeixement com un estímul per
continuar gaudint i fent gaudir de la pilota com fins ara. Estem segurs
que totes elles ajudaran a mantenir a Oliva com a ciutat capital al món
de la pilota, ja no sols per la seua història, pels seus pilotaris i per la seua
nombrosa escola infantil, sinó ara també, per tindre a aquest grup de
dones que és referent i, de segur, contribuirà per fer que moltes més dones
s’animen a entrar als trinquets.
El Club de Pilota Oliva ha decidit nomenar com a millors esportistes de
l’any a

l’EQUIP FEMENÍ DE PILOTA i
al seu entrenador, JOSEP ESCOTO.
Ana Salort, Ana Jordà, Araceli Sansaloni, Belén Tormo,
Blanca Albisu, Claudia Chorro, Cristina Serrano, Cristina
Alcaraz, Laura Vazquez, Lorena Morell, Maria Rosa Escrivà,
Maria Jose Martinez, Maria Crespo, Marina Llopis, Marina
Garcia, Matilde Escoto, Sandra Gilabert, Ana Maria Morell,
Marisa Baixauli, Natalia Perez, Katrin Rouanet, Mar Rovira,
Sandra Rodriguez, Sara Pérez, Angela Pellicer, Claudia
Ubeda, Belén Llorca, Marta Torres

20

XXII gala de l’esport
Oliva 2018

NOMENAMENT ESPECIAL AL RECONEIXEMENT i
TRAJECTÒRIA ESPORTIVA:
De manera abreujada el seu palmarés esportiu personal, segons consta en
l’històric de la Real Federació Espanyola de Tir Olímpic:
-2007, a Nàquera
Campió provincial en Pistola lliure
Campió provincial Pistola 9 mm
Campió Territorial Pistola Foc Central
Campió Territorial Pistola Estàndard
Campió Territorial Pistola lliure
Campió Territorial Pistola 9 mm
-2008, a Nàquera i altres seus d’Espanya
Diploma en Campionat Territorial
Diploma en Pistola Foc Central
Diploma en Pistola 9 mm
Classificat en primera fase de Campionat d’Espanya en Pistola 9 mm i Foc
Central, participant en el mateix.
Molts altres bons resultats
En el seu palmarés esportiu com a entrenador i preparador d’esportistes del Tir
Olímpic té en el seu haver grans resultats:
-Deixebles becats en LA BLUME com esportistes d’alt nivell:
-Vicent Cots
-Noelia Penedés Micó, subcampiona d’Espanya a Melilla, pistola neumàtica
Ester Torres Soria, Campiona Provincial i Territorial, Campiona d’Espanya,
pistola neumàtica, a Melilla.
Manuel Escudero Garcia, Campió d’Espanya per equip i quart classificat
individual
Glòria Fernández Caballero, múltiples vegades Campiona provincial, Territorial
i d’Espanya, Actualment Classificada per Olimpíades Juniors, sent la primera
esportista que participarà en aquest esdeveniment representant a Espanya. A
més a més té rècord d’Espanya en pistola neumàtica. Ha estat escollida com a
millor esportista del club de tir oliva en 2016.
Consecució d’una gran quantitat d’esportistes d’elit, a més dels esportistes ja
anomenats becats en la Blume:
-Aina i José Luis París Morató, catalogats com esportistes d’elit 2018 per la
Generalitat Valenciana en aconseguir sengles medalles de plata en campionats
Territorials i llocs de diploma en Campionat d’Espanya 2017 en pistola neumàtica
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-Nerea Alemany Morató, catalogada esportista d’elit
2018 per tercer lloc en campionat Territorial en
pistola neumàtica en 2017
-Jaume Morató Miralles, catalogat esportista
d’elit 2018 per Campió Territorial cadet en pistola
neumàtica en 2017
-Pere Picornell Monjo, considerat esportista d’elit
2018 per ser subcampió Territorial pistola neumàtica 2017
-Leticia Angelova Tercieva, esportista d’elit 2018 per ser subcampiona benjamí
femení en campionat Territorial 2017 en pistola neumàtica
-Sergio Carlos Pérez Lara, catalogat esportista d’elit 2018 per ser subcampió
Territorial de carrabina neumàtica en 2017
-Juan Luis Martín Escrivá, catalogat esportista d’elit 2018 per ser campió
d’Espanya per equips en varies modalitats i subcampió individual en altres
en Armes Històriques, també en Fases de Copa President i en campionats
internacionals 2017
-Robert Santiago Julià Moyá, catalogat esportista d’elit 2018 per ser campió
d’Espanya per equip en Armes històriques i diploma en altres modalitats en 2017
-Manuel Martín Escrivá, considerat esportista d’elit 2018 per ser Campió
d’Espanya per equip i diploma individual en modalitats d’Armes Històriques en
2017
A més dels anteriors esportistes esmentats, hi ha, sota la tutela de Juan Luis,
altres que també aconsegueixen llocs de pòdium i altres guanys contínuament,
com podem veure en la premsa. Juan Carlos Carrió, Juan José Cabrera, Rigo
Cabrera, Martín Fernández Zapata Alberto Beltrán i molts altres que estaran
catalogats com esportistes d’elit en qualsevol moment.
Tot l’esforç i perseverança de Jose Luís ha convertit al CTO OLIVA en un referent
esportiu sent el club que més esportistes d’elit té amb repercussió territorial,
nacional i internacional.
Per tot l’anteriorment esmentat i atenent a la seua trajectòria esportiva, tant
personal com d’entrenador amb títol nacional que l’acredita, que ha fet que
l’esport del tir aconseguisca any rere any metalls a través dels seus pupils, i a la
seua dedicació organitzativa dins de la directiva del club des de 1982, anomenem
pel reconeixement de la seua trajectòria i mèrits esportius a

JUAN LUIS AYET ARLANDIS
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NOMENAMENT ESPECIAL DE L’AJUNTAMENT D’OLIVA
AL MILLOR ESPORTISTA LOCAL

L’esport d’elit, i més el paralímpic, ha canviat enormement als darrers 10 anys.
No només s’han incorporat nous noms al panorama nacional i internacional,
sinó que els perfils són molt diferents d’aquells que iniciaren el camí.
Hui en dia, la majoria de competidors i competidores també estudien una
carrera universitària. I no només compleixen una funció esportiva, sinó
també social i empresarial contant la seua història, assessorant col·lectius
desfavorits, col·legis …
Hui volem retre un merescut homenatge a un esportista que és tot un
exemple de lluita contra les adversitats i que té un gran afany de superació.
Així podríem descriure el dia a dia d’aquest atleta d’Oliva. I és que, des
que s’alça fins que es gita, la seua vida quotidiana és una contínua cursa
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d’obstacles degut a la seua limitació visual. Cada dia de matí es desplaça a la
Universitat de València on estudia Ciències de l’Educació Física i l’Esport,
i cada dia de vesprada s’apropa a Gandia on dedica un mínim de 4 hores al
seu entrenament a les pistes d’atletisme, tornant a casa ja de nit per a repetir
la jugada una vegada i una altra durant tota la setmana. Precisament aquest
esforç i la seua capacitat de millora li ha possibilitat l’obtenció d’una beca del
Projecte FER.
Aquest atleta, ja de menut va practicar diferents esports: futbol, natació,
tennis, ciclisme… A 9 anys li varen diagnosticar una malaltia visual
degenerativa, però açò no li va impedir seguir practicant esport. En l’Escola
d’Atletisme del Corriol també va fer els seus pinets, destacant en el salt de
llargada però prompte va fer el gran salt qualitatiu a Gandia, on ja va passar
a especialitzar-se en els llançaments.
En una primera etapa com a llançador de Pes va obtindre alguns guardons de
relleu com el de campió d’Espanya en 2011. Però és el Llançament de Javelina
la disciplina que l’ha catapultat als seus majors èxits internacionals.
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En aquesta disciplina olímpica que ja es practicava en els Jocs de l’antiga

Grècia, el nostre protagonista se sent com peix en l’aigua i la seua progressió
no coneix límits. De la mà del seu entrenador, Juan Vicente Escolano, ha
anat acumulant un fantàstic historial ple de resultats esportius de somni per
a qualsevol atleta:
- En 2014 es proclama Campió d’Europa a Gal·les
- En 2016 és subcampió a Itàlia.
- També en eixe any aconsegueix fer realitat el somni de tot esportista, estar
en uns Jocs Olímpics. És en la Paralimpíada de Rio de Janeiro on obté una
prestigiosa 5a posició
- En 2017 aconsegueix la medalla de bronze al mundial de Londres.
- I l’actual temporada 2018 no ha pogut arrancar millor, res menys que Millor
Marca Mundial amb un extraordinari llançament de quasi 65 metres.
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Amb aquets precedents només resta llevar-se el barret i dir “chapeau” a
aquest extraordinari currículum esportiu.
Així que, volem donar la benvinguda i el guardó de
MILLOR ESPORTISTA LOCAL A L’ATLETA

HÉCTOR CABRERA LLACER
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