
GALA DE L’ESPORT DE COCENTAINA 2019

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 2019

1. A millor escola esportiva

 -----------

2. A millor col·laborador esportiu

 VICENT FENOLLAR TOMAS
 

“Vicent Fenollar Tomas”

Dades esportives: En la seua dilatada vida esportiva ha sigut jugador en totes les 
categories del C.D. CONTESTANO.
Esport que practica i ha practicat: FUTBOL.
Club en el qual milita: COCENTAINA CF.
Mèrits esportius de la temporada en vigor: Continua exercint la mateixa funció de 
secretari esportiu.
Mèrits esportius de temporades anteriors: Des de fa cinc anys fa les funcions de delegat 
del COCENTAINA C.F., una funció que realitza a la perfecció, en una tasca sorda, 
silenciosa, però tremendament efectiva per a l'entitat i el futbol en general. Aquest club 
fundat pel malmès Senyor «Pascual», va estar diverses vegades en trànsit de 
desaparició, però a causa de la involucració de Vicent, ha fet que aquesta entitat 
esportiva fundada l'any 1996, hui dia es troba en una situació econòmica i esportiva 
totalment estable i en continu creixement. Ha informatitzat tot el sistema del club en 
comunicació i execució, és una persona que col·labora amb els estaments arbitrals a la 
perfecció, la qual cosa dóna una imatge del club, que molts equips professionals no 
tenen. Considerem que aquesta persona es mereixedora d'aquesta distinció, perquè el 
seu treball no es veu reflectit públicament a efectes o assoliments esportius, però si és 
màximament efectiu per a qualsevol entitat esportiva. Els seus treballs en responsabilitat
en instal·lacions, etc., mereixen la total confiança.

És un orgull i satisfacció per a aquesta entitat esportiva anomenada Cocentaina C.F., 
tindre a VICENT FENOLLAR TOMAS com a secretari esportiu.



3. A millor esportista veterà

 JOSÉ LUIS GÓMEZ LLORENS

“José Luis Gómez Llorens”

DADES ESPORTIUS: Esports que practica, la caça i el tir. Club en el que milita: «Club de caza
y tiro La Moderna Contestana»
MÈRITS ESPORTIUS DE LA TEMPORADA EN VIGOR:

 Campió en la seua categoria (veterà) en la regularitat de «fosso olímpic»

 Participant en la seua categoria (veterà) en el provincial de tir de codorniu 2019
MÈRITS ESPORTIUS EN TEMPORADES ANTERIORS:
COM FUTBOLISTA:

 11 temporades en el C.D Contestano →Guardameta, començà en la categoria 
de tercera regional, segona, primera i primera preferent, sent el porter menys 
golejat de primera regional temporada 1984-1985, també va ser porter menys 
golejat en la lliga d’Alcoi en el 1973.

 Preparador de porters temporada 1999-2000 en el C.D Contestano quan va 
muntar a primera regional.

COM TIRADOR AL PLAT:
 Dos vegades campió provincial

 Dos vegades campió Comunitat Valenciana

 Una vegada campió autonòmic

 Campió copa Cheste València

 Quatre vegades campió de les 24 hores esportives de Cocentaina

 Dos vegades campió tirada de plat de Muro d’Alcoi

 Campió festes regionals de Ibi

 Campió tirada provincial Ibi

 Campió tirada provincial de Cocentaina

 Campió tirada de plat Vallada

 Dos vegades campió de tirada de plat festes d’Ontinyent anys 1990 i 1994
BLANCS A BRAÇ

 Campió tirada provincial Verge del Milacre Cocentaina

 Campió provincial per equips

 Campió tirada provincial Novelda 2005

 Campió tirada Montealegre del Castillo 2002
«SOLTADOR COLOMBAIRE»

 Subcampió del món en Cullera 8 de Juny de 2003

 Campió del món en Ontinyent 8 de Juny de 2004

 Medalla de bronze en el campionat d’Europa 2008

 Tercer classificat en el campionat d’Espanya 2004

 Dos vegades campió autonòmic 13 de Juny de 2004 i 8 de Juny de 2008

DADES ADDICIONALS
Component des del 2011 de la directiva del club de caça La Moderna Contestana. 



4. A millor club/entitat eportiu/va

 CLUB DE CAZA Y TIRO LA MODERNA CONTESTANA

“Club de Caza y Tiro la Moderna Contestana”

DADES ESPORTIVES
Esport que practica: Caça i tir.
Categories en les que milita: Júnior, Sènior i Veterà

MÈRITS ESPORTIUS EN VIGOR
- Campions en el campionat d’Espanya de Codorniu a màquina 2019

- Campions en el campionat d’Espanya de blancs a braç 2019

- Campions del provincial d’Alacant de Codorniu a màquina 2019

- Campions del provincial de València de Codorniu a màquina 2019

- Campions del provincial d’Alacant de blancs a braç 2019

- Campions del provincial de València de blancs a braç 2019

- Campions per equips del campionat provincial de Codorniu a màquina 2019

- Campions veterans en el Màster del Mediterrani de blancs a braç 2019

- Campions en el campionat universal de blancs a braç 2019

MÈRITS ESPORTIUS DE TEMPORADES ANTERIORS
Campions en totes les categories i campionats citats en l’apartat de mèrits en vigor des 
de fa més de 30 anys.
DADES D’INTERÉS
Afegir que el club no sols es dedica a la caça sinó també a la conservació de la fauna i la
flora del nostre benvolgut entorn, per tot el terme de Cocentaina hi ha dispostos 
menjadors i abeuradors per a que sobretot en època de sequera els animals puguen 
sobreviure.
Ajuden a la prevenció d’incendis forestals netejant camins, desbrossant camps sense 
amo no cultivats i sembrant en ells.
I per últim mencionar que aquest club que en el 2021 compleix 100 anys, te actualment
250 membres amb que la seua col·laboració és indispensable.  



5. A millor esportista promesa

 GORKA LÓPEZ SEGUÍ

“Gorka López Seguí”

Gorka López Seguí va nàixer a Cocentaina fa ja 10 anys. Realitza l’activitat esportiva 
de BMX en el Club BMX d’Alcoi des dels 6 anys d’edat. 
Durant la seua trajectòria en aquest esport ha corregut les següents competicions:
Any 2016-2017 en la lliga local i va quedar primer classificat guanyant totes les curses 
on va córrer. 
Va competir al campionat de la Comunitat Valenciana en la categoria de promeses (7 i 8
anys) corrent 5 proves i quedant l’11 en la classificació final.
Anys 2017-2018 va córrer la lliga local guanyant com a primer classificat. 
Participà al campionat de la Comunitat Valenciana del 2018 en la categoria de 
principiants (9 i 10 anys) sumant punts en cada una de les proves realitzades i quedant 
en el 6 lloc de la classificació final. Després de quedar el 4 en la primera prova i en la 
resta de proves al lloc sèptim.
Va anar al campionat d’Espanya que es va celebrar en Ricla, es va classificar fins a les  
semifinals. 
Anys 2018-2019 va córrer a la lliga local lluitant pel primer lloc però va finalitzar com 
segon classificat.
També està competint en la categoria de principiant al Campionat de la Comunitat 
Valenciana del 2019 i està octau en la classificació a falta de dos proves per a finalitzar 
el campionat.
Aquest any ha participat al Campionat d’Espanya en la categoria de principiant però 
desafortunadament va sofrir una caiguda i no va poder optar a passar a la final,  quedant 
finalment al 17 lloc en la classificació final. 
I segueix la seua trajectòria amb moltes ganes i entrenaments per a poder anar creixent
al món del ciclisme.  
       



6. A millor esportista

 XAVI VICENT NAVARRO
 DORI GUILLEM PASTOR

“Xavi Vicent Navarro”

Resultats Personals:
TEMPORADA SPRING 2019 (Gener-Maig):
INDIVIDUALMENT:

• 10 partits guanyats (3 perduts) en la modalitat d’individual.
• 11 partits guanyats (3 perduts) en la modalitat de dobles.
• Gran victòria contra el número 9 dels EEUU individual en la 1ª divisió NAIA.
• Millor jugador de la setmana del 25 de març de 2019 de la CONFERENCIA 

NACIONAL de Kentucky, Tennessee i Ohio.
• Primer equip de la temporada en la CONFERENCIA NACIONAL de Kentucky,

Tennessee i Ohio.
• Segon millor «NOVATO» de la CONFERENCIA NACIONAL de Kentucky, 

Tennessee i Ohio.
• Nominat al premi del fair-play dels EEUU en la 1ª divisió NAIA.
• Jugant de nº2 en l’equip lindsey wilson college

EN EQUIP:
• Campions de la lliga regular de la CONFERENCIA NACIONAL de Kentucky, 

Tennessee i Ohio.
• Campions del torneig de la conferencia nacional de kentucky i tennessee amb la 

classificació al campionat nacional dels estats units en la 1ª DIVISIÓ NAIA.
• Octaus de final en el campionat nacional on van els millors equips de EEUU.
• Ranking nacional al final de la temporada Nº13 de la 1ª divisió NAIA DE 

EEUU.
TEMPORADA FALL 2019 (Agost-Decembre):
INDIVIDUALMENT:

• 5 partits guanyats (1 perdut) en la modalitat d’individual.
• 7 partits guanyats (1 perdut) en la modalitat de dobles.
• Quarts de final en el torneig regional (kentucky i tennessee) “ITA REGIONAL” 

perdent amb el millor jugador de la MID-SOUTH CONFERENCE.
• Semifinals de dobles en el torneig regional “ITA REGIONAL” (kentucky i 

tennessee)
RESUM: Xavi va ser fitxat per Lindsey Wilson College en gener de 2019 per a poder
estudiar Ingenieria Robòtica als Estats Units i jugant la Lliga Nacional de Estats Units 
NAIA.
Aquesta universitat està actualment la número 13 del país. Xavi ha jugat durant tota la
temporada de número 2 en l’equip i ocasionalment de número 1. Una espectacular
temporada on va obtindre trofeus individuals i col·lectius. Té una gran victòria contra el
número 9 dels Estats Units que va guanyar 6-3 6-3. Va finalitzar la temporada en maig 
amb uns octaus de final en el campionat nacional on es reuniren les millors universitats 
dels Estats Units.
En la temporada d’Agost a Desembre, Xavi ha començat d’una manera espectacular 
perdent sols 1 partit d’individual i 1 partit de dobles. Arribant als quarts de final en 
individual en el campionat regional i a les semifinals en el campionat de dobles.



“Dori Guillem Pastor”

DADES ESPORTIVES
Esport que practica: la Caça i el tir.
Club en el que milita: Club de caza y tiro La Moderna Contestana
MÈRITS ESPORTIUS DE LA TEMPORADA EN VIGOR:

• Campiona en la categoria dames del provincial d’Alacant en tir de codorniu a 
màquina 2019

• Campiona en categoria dames del provincial a València en tir de codorniu a 
màquina 2019

• Campiona en la categoria dames del campionat autonòmic de codorniu a màquina 
2019

• Campiona en dames en la tirada social de Museros, València de blancs a braç 2019
• Campiona en dames de la tirada en honor a la Verge del Pilar de codorniu a 

màquina en Cocentaina 2019
• Campiona en dames en el trofeu festes de Vallada de blancs a màquina 2019

MÈRITS ESPORTIUS DE TEMPORADES ANTERIORS:
- Tercera classificada en dames en la tirada contra el càncer ASPANION de blancs a braç

24 de Juliol de 2016

- Campiona en dames en la III copa diputació de blancs a braç en Alcora, Castelló, 
d’Octubre de 2016

- Campiona en dames en el campionat autonòmic de blancs a braç en Alcora, Castelló, 10
de Setembre de 2016

- Tercera classificada en dames en el campionat del món de blancs a braç, Ribarroja 2017

- Segona classificada en dames en el campionat autonòmic de blancs a braç, Cocentaina, 
9 de Setembre de 2017

- Campiona en dames en la III copa Levante de blancs a braç, Ribarroja, 7 d’Octubre de 
2017

- Tercera classificada en dames del provincial d’Alacant de caça menor amb gos, 2017

- Segona classificada en dames en la tirada social de Museros de blancs a braç, 2017 i 
2018.

- Segona classificada en dames del provincial d’Alacant de codorniu a màquina, 2018.

DADES A AFEGIR:
Actualment forma part de la junta directiva de la delegació de caça de la província 
d’Alacant, la seua funció dins d’aquesta directiva consisteix en encarregar-se de les tirades 
del provincial de compak sporting i s’encarrega de l’organització i la difusió de tot el 
relacionat amb la promoció de la dona caçadora. Aquest any ha sigut una de les 
encarregades de l’organització del segon esdeveniment disposat per a dones caçadores a 
nivell nacional que av tindre lloc en Monforte de Cid. Anteriorment en l’any 2017 va ser 
una de les precursores de l’inici d’aquest tipus d'esdeveniments per a dones caçadores mai 
abans realitzat a cap lloc d’Espanya, aconseguint a més, que aquest esdeveniment tingues 
lloc a la localitat de Cocentaina.
Primera dona en la història del «club de caza y tiro La Moderna Contestana» en formar part 
de la directiva.
En l’any 2019 passa a ser la primera dona en tota la Comunitat Valenciana en obtindre el
títol de Directora de tir de blancs a braç i codorniu a màquina.


