
GUARDONATS GALA ESPORT 2020 VILA-REAL 
 

 Millor esportista femenina: NEUS BATALLA GARCIA. Gimnasia artística. 
Campiona d’Espanya en “suelo” categoria fins 12 anys. Subcampiona Espanya 
en la classificació general categoria fins 12 anys. 
 

 Millor esportista masculí: PAU FRANCISCO TORRES Jugador del 1r equip 
del Villarreal C.F. Internacional Absolut amb la Selecció Espanyola (1er vila-
realenc). 
 

 Millor equip femení: VILA-REAL BÀSQUET CLUB SENIOR. Campió 
autonòmic. Ascens a primera divisió nacional. 
 

 Millor equip masculí: TAEKWONDO LA VILA INFANTIL. Una medalla de 
plata en la modalitat combat en el Campionat d’Espanya per clubs. Dos primers 
i dos segons classificats en la modalitat combat en el ranking de la lliga de la 
Comunitat Valenciana. 

 
 Millor esportista adaptada: IRENE ACEDO GUCEMAS. Natació Club Tritons 

Vila-real. Campiona Espanya promesa 100m estils categoria S8. Subcampiona 
Espanya promesa 50m braça categoria S8. 
 

 Millor esportista adaptat: PABLO HUGUET OROSIA. Natació Club Tritons 
Vila-real. Subcampió Espanya FEDDI 200m papallona. Tercer Espanya FEDDI 
400m libres, 200m esquena i 50m papallona. 

 
 Millor directiu club: SANTIAGO BARRACHINA ROCA. Club Esportiu Fútbol 

Vila-real, que presideix des de  la seua fundació en 1997. Consolida al seu club 
como referent del futbol base no professional en Vila-real amb un total de 23 
equips i 390 esportistes.  

 
 Millor entrenadora: ANA UCEDO LAORDEN. Club patí Vila-real en la 

modalitat de Hoquei Línia. Subcampiona Lliga Or femenina i Subcampiones de 
la Lliga masculina de la Comunitat Valenciana. 
 

 Millor trajectòria esportiva:  JUAN JOSÉ NARES RODRIGUEZ. 
Fisicoculturisme. 1º classificat Campionat Iberoamericà Lima. Campió de 
Espanya FEFF-IFBB Almería 2016. Participant Campionat Europa Bodybuilding 
- Budapest 1993. Subcampió d’Espanya d’excel·lència atlètica en Madrid 1999. 
3º classificat en el NACIONAL AEFF. Subcampió Mister Univers 2019.  

 
 Millor trajectòria gestor/directiu: PASCUAL FALCÓ SALA (“SALETA”). 

Ciclisme. Organitzador del Gran Premi Vila-real - Morella - Vila-real des de 
1986. Vocal, secretari, vicepresident i des de fa 8 anys president del Club 
Ciclista Vila-real. Director de les escoles de ciclisme de Vila-real entre els anys 
90 i 98. Organitzador de les 10 edicions de la Contra Rellotge (CRE) júnior 
Trofeu Víctor Cabedo. 

  



 Millor club: CLUB FUTBOL ANDIAMO VILA-REAL. Per el seu gran 
creixement, sent un dels clubs que més esportistes té a Vila-real, però, 
sobretot,  per fomentar el futbol femení amb la creació de dos equips de futbol 
8 femení i un infantil-cadet femení.  
 

 Millor empresa promotora de l’esport: ASSOCIACIÓ ESPORTIVA PENYA 
LA MERLA. Bàsquet. En el 2020 celebrarà la 40 edició de les 24 hores de 
bàsquet, un de los tornejos més antics de tota Espanya. Va ser la creadora i 
organitzadora de la Lliga Local de Bàsquet, precursora de l’actual Lliga Local. 
També van fundar el Club Baloncesto Penya La Merla Vila-real, que en 1998 
es va fusionar amb el Club Baloncesto Villarreal. 
 

Donada la importància que adquireix l’esport en la qualitat de vida dels ciutadans i 
ciutadanes de Vila-real i la gran participació en les campanyes esportives municipals, 
es vol fer un reconeixement als participants actuals de menor i major edat: 

 Abril Gil Alarcón, (2 mesos) inscrita a l’activitat Ioga Mares i Nadons 
 José María Gumbau Cabedo, (91 anys) soci del SME des de fa més de 25 

anys, actualment va tots els dies a la piscina com a socis o en les activitats 
d’Aigua-cicle i activitats aquàtiques Gent Gran. 

 
 


