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Club Esportiu
Com a President del Club Esportiu Vinaròs-

Aigües de Vinaròs, és una satisfacció presentar-vos 
aquest llibret, recull de les activitats i resultats de 
la història del nostre club en tots aquests anys, des 
que es va fundar el 1988. Els darrers anys han estat 
molt bons per a la nostra entitat, que ha anat creixent 
de manera continuada en el número de socis i hem 
assolit uns grans resultats esportius; tant a nivell 
individual com col.lectiu. A més, s’han consolidat 
els actes esportius que organitza cada temporada la 
nostra entitat, però sense descuidar mai la vessant 
social que ens caracteritza.

Tenim l’oportunitat de presentar-vos aquestes 
pàgines plenes de colors, que us ensenyarà el que 
som, el que fem i el que és el“Club Esportiu Vinaròs”

A més, vull aprofitar per agrair el suport que rebem 
del nostre patrocinador Aigües de Vinaròs; sense el 
seu recolçament seria impossible portar endavant els 
nostres projectes; tant a nivell esportiu, com social i 
organitzatiu. Tammateix,  volem reconéixer i agrair 
la tasca i el suport que rebem per part del Consell 
Municipal d’Esports, i de l’Ajuntament de Vinaròs.

Per Carles Queral Doménech

Kevin Ripollés 
va ser subcampió d’Espanya cadet 

de salt amb perxa amb 3’95 m. 
Actualment participa en Campionats 

d’Espanya en aquesta especialitat
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Una mica d’història
Pot ser amb l’arribada de la democràcia quan -com a totes 

parts a l’Estat Espanyol-, gent de Vinaròs va considerar bona la 
idea de constituir un club d’atletisme. Aquesta associació va ser 
gestada a poc a poc i de mica en mica; i veritablement fins l’any 
1984 la idea no es va fer realitat documental, encara que: abans, 
-amb un nom o un altre-, hi hagué atletes vinarossencs compe-
tint i participant al llarg i ample de l’Estat Espanyol. Podem dir, 
en veritat que el nostre club va sortir a partir del Club Sant Gre-
gori i del seu cross. El seu inici, sota el nom de Penya d’Atletisme 
tingué a Juan Domingo Redó, Manolo Piñana y Joaquim-Vicent 
Guimerà com als seus iniciadors.

El nom “Club  Esportiu Vinaròs”  es va donar com a resultat 
d’una mica de consens entre tots aquells que estaven involu-
crats en la nostra història esportiva. Pot ser sigué més perque 
d’aquesta forma el nom englobaria no només a l’atletisme 
-que era majoritari entre tots els constituents, sinó perquè era 
un mot que podia englobar una bona quantitat més de disci-
plines esportives. De fet, al naixement del club hi havien varies 
seccions esportives, ben delimitades como eren: l’atletisme, 
amb els seus apartats de pista i de fons, la natació, el triatló i la 
secció excursionista.

L’atletisme estava en principi portat per Joaquim-Vicent 
Guimerà, amb l’ajut de Fermí Segarra, Juan-Manuel Camacho 
i amb la supervisió de José-Maria Queral (que va ser presi-
dent del club durant molts anys), Juan-Domingo Redó, Mario 
Miralles, Julian Reina, Robert Ronchera, Encarna Rodríguez, i 
d’altres més, persones entusiastes que donaven suport amb 
el seu esforç i el seu treball.

En l’apartat de la natació era Constantino Giner qui por-
tava la coordinació d’aquesta petita secció, que al cap del 
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especialistes en  
running i trailTel. 964 45 48 07

Plaça Constitució, 3 - VINARÒS
www.dj-sports.net

 

Miguel Angel Carvajal 
Campió Autonòmic Cadet de salt amb perxa 
2013 (pista coberta), i sub-campió en aire lliure 
amb 3,40 metres

Vine i corre amb nosaltres...
Si eres un Fondista o t’agradaria fer atletisme, vine a descobrir el nostre club. 
El Club Esportiu Vinaròs t’ajudarà a assolir els teus objectius 
Et preparem un pla de formació (d’entrenament) per assolir les teues metes... 
10 km,  Mitja Marató i Marató...

Alejandro 
Sánchez, 

entre els millors 
valencians  

infantils i cadets 
a les proves de 

600 m.ll. i 1.500 
m. obstacles
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Si eres un Fondista o t’agradaria fer atletisme, vine a descobrir el nostre club. 
El Club Esportiu Vinaròs t’ajudarà a assolir els teus objectius 
Et preparem un pla de formació (d’entrenament) per assolir les teues metes... 
10 km,  Mitja Marató i Marató...
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2013 (pista coberta), i sub-campió en aire lliure 
amb 3,40 metres
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temps es disoldria; però que obtingué una bona quantitat d’èxits. 

La secció de triatló del Club Esportiu Vinaròs va ser capdavande-
ra dins el triatló valencià, ja que amb l’esforç i l’entusiasme de Robert 
Ronchera va tenir un paper molt important dins del País Valencià.

Hem de destacar en aquest sentit, que Vinaròs va ser la primera ciu-
tat de la nostra comunitat que organitzà una competició de Triatló, i per 
això sempre que es parla d’aquest fet a nivell valencià, s’anomena a la 
Triatló de Vinaròs, com la competició degana de la Comunitat Valenciana.

Molta gent ha fet història dins el esport al nostre club: Robert 
Ronchera, si cap, va ser dels primers triatletes del País Valencià, Juan 
Manuel Camacho i Carles Queral com a uns dels millors fondistes del 
atletisme valencià, Patricia Morales, Alba  Sánchez, Josep-Antoni Fiol, 
Julio Barrachina, Sergi Beltran, Rebeca del Corte, Jesús Tomero, An-
drea Cabré, Miguel Ordóñez, com a més representatius de l’apartat 

del marxa atlètica que tant de nom han donat al nostre atletisme al 
llarg i ample de l’Estat Espanyol. 

David Miralles, Cristina Fabregat, Gaspar Mateu, Miguel-Angel Rodiel 
com a destacats de la difícil i molt tècnica especialitat del salt amb perxa. 
Alex Adell com un dels millors saltadors de llargada de la nostra provincia. 
Josep-Maria Queral, Josep-Lluis Segura i Guillem Adell com part dels millors 
semi-fondistes del País Valencià. José-Antonio Figueres, com a vàries vega-
des campió autonòmic absolut de triatló, i un dels millors triatletes de la his-
toria valenciana. José-Manuel Morales va ser -a la categoria de veterans-, 
varies vegades campió i sub-campió d’Espanya en competicions de pis-
ta: velocitat, llançaments, que eren les seues especialitats.

Són moltes les persones, joves i no tant joves que han format part de 
la nostra entitat esportiva, que des del 1985 han anat passant pel Club 
Esportiu Vinaròs.
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José-Mari Queral
Va ser un dels millors 
migfondistes 
valencians, amb 
1.48.68 als 800  
metres, i 3.45.77 
als 1.500 metres. 
4art al Campionat 
d’Espanya 
Promesa de 800 
metres llisos
4art al Campionat 
d’Espanya 
Universitari als 800 
m.ll.  5e als 1.500 m.ll. 
Bronze al Campionat 
d’Espanya Absolut 
de 4x800 relleus. 
Subcampió d’Espanya 
per Federacions als 800  
m.ll., i plata al Campionat 
d’Espanya de Cross Curt per 
equips.

Carles Queral
Ha estat  campió autonòmic 

absolut de 5.000, 10.000 
i subcampió autonòmic 

absolut de 3.000 obstacles.
Tres vegades campió 
d’Espanya Militar de 

Cross Llarg i 7 vegades 
internacional, subcampió 

autonòmic absolut de cross i 
7 vegades campió provincial 

absolut de cross i 10.000 llisos. 
Medalla de bronze al 

campionat mundial militar a 
Biel-Bien (Suïssa) de Marató 

per equips.   6è a la Marató 
Internacional de Sevilla, i 

17é al Ranking d’Espanya de 
Marató amb 2.19.41, quan 

el fons espanyol era una 
potencia mundial 

Cross Internacional “Villa de Madrid” 1997
El podium: Fabián Roncero, Carles Queral i 

Eliseo Martín
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Sergi Beltran aconseguí rècord d’Espanya infantil 
de 3.000 metres marxa amb 13’52”5, i amb 14’03”8 

manté el rècord d’Espanya d’aquesta prova per a 
menors de 13 anys. Fou varies edicions guanyador 
per categories de la Jean Bouin, de l’Internacional 
de Marxa de l’Hospitalet, i amb varies medalles en 

Campionats d’Espanya en categoria cadet.
A la foto,: Sergi Beltran (segon a la dreta).  També  

Joan S. Jovaní (cinqué i darrera) i Jacobo Díaz  
(dorsal 344), dos marxadors destacats del nostre club

Juan-Luis Berbegal va ser el primer atleta del club 
que va destacar en competicions importants. Va 
aconseguir un quart lloc infantil a la Jean Bouin 
de Barcelona, i va ser Campió Autonòmic Cadet de 
Cross. Obtingué varies vegades consecutives el títol 
de Campió Provincial de Cross entre les categories 
infantil, cadet i juvenil.

reservas@hotelcrystalpark.com
www.hotelcrystalpark.com
GPS L:044961 Lat:4044762

Ctra. N-340 km. 1048,2
Tels. 964 401 122 · 964 402 224
Fax 964 402 378 · Vinaròs (Castellón)

Hotel 
Crystal ParkC P
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David Miralles va ser un dels millors saltadors amb perxa vinarossencs de la història. 
Va néixer del treball de l’apartat de salt am perxa i amb unes condicions que diriem 
tercermundistes, però amb l’entusiasme per damunt de tot:

Categoria infantil: campió autonòmic infantil, integrant de la Selecció Valenciana al 
Campionat d’Espanya  de seleccions. Millor marca personal 3.50 mts (millor marca i rècord 
d’Espanya Infantil)

Categoria cadet: campió autonòmic cadet, subcampió d’Espanya Cadet, millor marca 
personal 4.20 mts

Categoria júnior: campió autonòmic Junior., campió provincial Absolut, campió autonòmic 
Absolut, subcampió d’Espanya Júnior 1993. Millor marca personal. 4.50 mts, Tercer al 
Campionat d’Espanya Júnior 1994. Millor marca personal. 4.70 mts. Tercer al Campionat 
d’Espanya Júnior 1995 p.c. Tercer al Campionat d’Espanya Júnior 1995. Millor marca personal: 
5.00 mts. Internacional Júnior amb la selecció nacional. Categoria cadet: subcampió 
d’Espanya Promesa p.c.

monvidre@cristaleriamonvidre.com

Tel. 964 472 128 · Fax 964 474 698
www.cristaleriamonvidre.com

Avda. de Cataluña, esquina C./Castellón
12580 BENICARLÓ (Castellón)
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Patricia 
Morales,
amb varies 
medalles de 
Campionats 
d’Espanya de 
marxa atlètica 
en diverses 
categories,
destacà com 
a segona 
espanyola 
absoluta a 
l’Internacional 
de Marxa de 
l’Hospitalet, 
i formà part 
de la sel·lecció 
espanyola 
júnior a la Copa 
d’Europa

Cristina Díaz 
aconseguí rècords 
autonòmic dels 
200 metres tanques 
al País Valencià, 
i participà en 
Campionats 
d’Espanya 
aconseguint varies 
medalles per 
categories

Natalia Morales amb una millor marca de 3’02” 
en categoria cadet, fou varies vegades Campiona 
Autonòmica de Cross, i aconseguí varies medalles 
en Campionats d’Espanya per categories.

Al llarg de tots els anys de l’activitat, el Club 
Esportiu Vinaròs ha estat un club viatger, amb 
competicions d’intercanvi que ens portava a 
Cieza (Murcia),  Nerja (Màlaga), Andorra la Vella 
(Andorra); amb competicions d’intercanvia amb 
clubs francesos, andorrans i alemanys.

Des de la participació d’esportistes del nostre 
club a la Marató de Nova York, o a l’Ironman 
de Hawai, han estat molts els viatges que han 
travessat la geografia del nostre continent i del 
nostre món, per representar l’esport vinarossenc. I 
podem dir que la nostra entitat esportiva ha tingut 
un bon grapat d’atletes que han representat a la 
Selecció Espanyola en competicions de caràcter 
internacional.

Difo’s, Comercial Juan Murillo i Aigües de 
Vinaròs han estat, a la nostra història com a 
club, els nostres principals patrocinadors.

Cristina Díaz 
aconseguí rècords 
autonòmic dels 
200 metres tanques 
al País Valencià, 
i participà en 
Campionats 
d’Espanya 
aconseguint varies 
medalles per 
categories
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autonòmic dels 
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d’Espanya 
aconseguint varies 
medalles per 
categories
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La Junta Directiva
President: Carlos Queral

Vicepresident: David Roca

Tressorera - Secretària General: Maria Albiol

Secretari Tècnic: Xavier Fontelles

Vocals: 

Manolo Sànchez, Yahvé Fernàndez, Antònio Adell, 

Andrea Cabré, Juando Redó, Javier Messeguer

   

L’equip tècnic
Secretari Tècnic: Xavier Fontelles

Grups Tecnificació: 

Gaspar Mateu: Velocitat, tanques, salts i llançaments

Yhavé Fernàndez: Fons i marxa

Escola d’atletisme: Carla Ronchera/ Maria Albiol

Activitat física per a adults: Antonio Adell “Puchi”

Fons: Juan Manuel Camacho 
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Els presidents de 
la història del Club 

Esportiu Vinaròs 
han estat:

Josep-Maria Queral
Robert Ronchera

Mario Miralles
Manolo Sànchez

Juan-Domingo Redó
Carles Queral

Xavier Fontelles és 
actualment secretari 

tècnic i una bona part 
de l’anima del Club 

Esportiu Vinaròs
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Tel. 964 452 484
Sant Tomàs, 12 · VINARÒS

Reparació de Calçat
Reparem calçat, bosses de mà, 
corretges, motxilles... 

Canviem cremalleres i tapetes. 
Reforcem, netegem i tintem sabates

Posem a la forma. I més!

de dilluns a divendres: 
de 9 a 13.30 h

i de 16.30 a 20.30 h
dissabtes: de 10 a 13.30 h

C./ Sant Tomàs, 31 - Vinaròs

RÀPID GIL
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Horaris
Escola d’atletisme: (de 6 a 12anys): 
dimarts i dijous de 18’15 a 19’30h
Grup de tecnificació: (de 13 a 18 anys): 
De dilluns a divendres de 19 a 21h

Activitat física per a aduts: (totes les edats):  
de dilluns a divendres 
Fondistes i triatló: 
de dilluns a divendres de 19 a 21h

Grups d’entrenament

Lloc: Pistes municipals d’atletisme de Vinaròs (Polígon Carrefour)

L’objectiu principal de l’escola 
d’atletisme és iniciar els xiquets i 

xiquetes dins la pràctica de l’atletisme, 
i donar-los a conèixer les diferents 
tècniques, modalitats, sistemes de 
competició etc. Tanmateix, pretén 

fomentar entre ells valors inherents 
a l’esport com el companyerisme, 

l’acceptació de normes, valorar l’esforç 
personal etc.

Per tant, en aquesta primera etapa que 
ocupa l’escola, no es busca el rendiment 

esportiu, sinó l’aprenentatge des d’un 
enfocament lúdic i participatiu.

L’objectiu principal de l’escola 
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d’atletisme és iniciar els xiquets i 

xiquetes dins la pràctica de l’atletisme, 
i donar-los a conèixer les diferents 
tècniques, modalitats, sistemes de 
competició etc. Tanmateix, pretén 

fomentar entre ells valors inherents 
a l’esport com el companyerisme, 

l’acceptació de normes, valorar l’esforç 
personal etc.

Per tant, en aquesta primera etapa que 
ocupa l’escola, no es busca el rendiment 

esportiu, sinó l’aprenentatge des d’un 
enfocament lúdic i participatiu.
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GRUAS - TAXIS - MICROBÚS  JAIME BAS, S.L.

Tels. 964 401 111 · 649 993 005  VINARÒS

San Francisco, 66, y
Polígono Ind. Portal Mediterráneo C./M. Nave 5
12500 VINARÒS
Tel. 964 40 11 11

964 40 13 14
Fax 964 40 28 41
Móvil 649 99 30 95

 629 04 56 30
677 49 68 59

grutax@taxisbas.com
www.taxisbas.com
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Entrenadores: 
Carla Ronchera/ Maria Albiol

La temporada 2011-12 ha confir-
mat l’èxit que apuntava la nostra Es-
cola d’atletisme els darrers anys, i per 
primera vegada s’ha superat la xifra 
dels quaranta xiquets i xiquetes entre 
els 6 i 12 anys. El nou horari d’entrena-

ments, de 18 a 19’30h, i el fet d’allargar 
les activitats per fer-les coincidir amb 
el calendari escolar, junt amb la bona 
tasca de les entrenadores, va fer créixer 
el número d’inscrits fins el punt que la 
Direcció Tècnica del club va optar per 
contractar una segona monitora per 
atendre millor el grup. A més, els nos-

tres joves atletes han participat i gaudit 
de diverses competicions, com les Jor-
nades d’atletisme escolar celebrades a 
les pistes d’atletisme de Vinaròs, la Volta 
a peu de Nadal, el Torneig de clubs Ai-
gües de Vinaròs, Cross de Vinaròs i Cross 
de Benicarló, 1500m urbans, Cursa de la 
Salzadella, etc.

L’Escola d’Atletisme
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Gran oferta de fincas rústicas y urbanas
Compra, venta y alquileres

Tasación
C./ Pont, 23 · 12500 Vinaròs (Castelló)

Tels. 964 82 79 90 · 697 71 01 04 · Fax 964 82 79 91
www.pepifincasa.es · pepifincasa@hotmail.com

És la teua idea fer un triatló ?
Al teu xiquet li fa il·lusió fer 
duatló? 
No cal esperar més, el nostre 
club, el Club Esportiu Vinaròs, 
inicia el triatló o duatló als 
xiquets que vulguen iniciar-se 
en aquest esport.
S’efectuarà un treball 
progressiu per possibilitar que 
els xiquets tinguin 
el seu moment òptim 
el dia de la cursa. Iniciació al duatló i triatló
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Aigües de Vinaròs
Patrocinador oficial del Club Esportiu Vinaròs

energia i aigua

Molts són els èxits aconseguits per Club Esportiu Vinaròs al llarg de la seua trajectòria de participacions a 
la Cursa degana de l’atletisme espanyol, que és la Jean Bouin. Atletes com Ivan Ronchera, Alexis Monfort, 
Guillem Adell, Alba Sánchez,  Sergi Beltran, Carla Masip, són exemples de guanyadors individuals en aquestes 
competicions... Però molts d’altres guardons individuals i per equips han estat aconseguits al llarg dels anys.
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la Cursa degana de l’atletisme espanyol, que és la Jean Bouin. Atletes com Ivan Ronchera, Alexis Monfort, 
Guillem Adell, Alba Sánchez,  Sergi Beltran, Carla Masip, són exemples de guanyadors individuals en aquestes 
competicions... Però molts d’altres guardons individuals i per equips han estat aconseguits al llarg dels anys.
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Aigües de Vinaròs
Patrocinador oficial del Club Esportiu Vinaròs

C./ Convent, 19 - baix. esq. · 12500- VINARÒS · Tel. 964 407 767

energia i aigua
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Triatló
Antònio Adell “Puchi”
El triatleta del CEV-Aigües de Vinaròs 
ha completat una temporada realment 
espectacular. Destaquem els següents 
resultats:
8è. a l’ Ironman de Frankfurt (Grup d’Edad 
35-39) 9h 08m
Classificat per a Hawai 2011 
Participació a l’Ironman de Hawai, 
considerat el Campionat del Món Ironman 
i la prova més important. 
4t. al Campiotant d’España de Llarga 
distància a Oriola (Grup d’Edad 35-39) 
2n. a l’ Ironman de Zurich (G. Edad 35-39), 
que li va valdre la classificació per al 
Campionat del Món a Hawai 2012 i el 15º 
de 1700 triatletes que van participar en 
la prova. 
2n. a la Challenge Calella G. Edad 35-39 
(Mitja Distancia) 
9è. al Campionat del Mòn de Llarga 
Distància en Vitòria (representant España 
en Grups d’Edad 35-39) 
5è. a la Ironman d’Austria en G. Edad
 35-39, amb plaza per a Hawai 2013
8è. al Campionat d’Europa de mitja 
distancia del G. Edad 35-40
 7è. al Campionat del  Món de llarga  
distància disputat en Belfort(França) del 
G. Edad 35-40

18
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Aquest grup, format per atletes de categories d’infantil 
(12 anys) a júnior (18 anys), també ha assolit un espectacu-
lar creixement en aquesta temporada que ara finalitza, i hem 
arribat per primer cop als 30 atletes. A banda de la xifra, els re-
sultats esportius han estat excel.lents, i els nostres atletes han 
aconseguit medalles nacionals, participacions amb la Selec-
ció Valenciana, múltiples victòries als campionats autonòmics 
etc. El rendiment de tot el conjunt ha estat realment bó, però 
se’n poden destacar els resultats d’uns quants d’ells:

19

Entrenadors: 
Xavi Fontelles / Gaspar Mateu/ Yahvé Fernàndez

Grup de Tecnificació

Gaspar Mateu 
ha estat un 
dels atletes més 
destacats dels que 
han neixcut com a 
esportistes en el Club 
Esportiu Vinaròs
Vàries vegades campió 
autonòmic i tres vegades 
bronze al Campionat 
d’Espanya Absolut avalen 
el seu palmarés atlètic

Aquest any 2013, s’ha 
proclamat campió de 
Europa de veterans en 
salt amb perxa amb 
4.70 m.

19
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Sofia Limon
Marxadora de 

categoria júnior, 
va ser campiona 

autonòmica en la 
prova de marxa, i 
4a. al Campionat 

d’Espanya de la 
seua categoria

Laura Esteban
Cadet especialista 
en proves de marxa, 
va guanyar la 
medalla de plata 
al Campionat 
Autonòmic cadet 
en la prova de 
3000 metres

Carla Masip
Especialista en proves de fons, va quedar 4a. al Campionat d’Espanya 
cadet de pista coberta en 1000m i campiona autonòmica de la 
mateixa distància a l’aire lliure. Va ser seleccionada per participar al 
Campionat d’Espanya de Cross i Pista coberta per clubs. Amb la Se-
lecció Valenciana va ser 4a. al Campionat d’Espanya de Federacions. 
Finalment, va ser la guanyadora a la prova de 1.000m al Campionat 
d’Espanya per clubs.

20
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Elka Sanz 
És atleta de categoria cadet, va obtenir el major 
èxit de la temporada amb el subcampionat i 
medalla de plata al Campionat d’Espanya de 
pista coberta, a la prova de 60m tanques. A més 
va ser 4a. al Campionat d’Espanya a l’aire lliure en 
300 metres tanques, Campiona autonòmica de 
60 metres tanques en pista coberta i Campiona 
autonòmica de 300 metres tanques a l’aire lliure. 
També va ser seleccionada per formar part de 
la Selecció Valenciana que va participar al 
Campionat d’Espanya de Federacions. 
Al Campionat d’Espanya de clubs va 
aconseguir la 2a. posició.

Daniel Adell, 
Atleta infantil especialista en salts
Campió autonòmic de salt d’alçada

Daniela Murgueitio
El seu millor resultat va ser la victòria 
al Campionat autonòmic juvenil  la 
participació al Campionat d’Espanya 
Juvenil, on va aconseguir una 11ena. 
posició a la prova de triple salt

21
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Entrenador:  Juan Manuel Camacho
Aquest grup, format en la seva majoria per 
atletes sénior i veterans, s’ha especialitzat en 
curses de fons i llarga distància, i al llarg de la 
temporada han participat en diverses curses 

de 10 km. i en algunes de les més importants 
maratons i mitges maratons que s’organitzen 
al llarg del món. En podem destacar els re-
sultats de Joan Josep Panisello : 2h.59’ (mara-
tó de Berlín), Antonio Adell   Reverter: 2h.48’ 

(marató de París), Stefhane Roca Laater: 
2h.44’ (marató de Paris). També van compe-
tir en curses internacionals Gabriel Estevan, 
Emílio Querol, Jahvé Fernández, David Roca, 
Javier Messeguer, etc.

Els fondistes

Guillem 
Adell

Finalista 
Nacional en 
Campionats 
d’Espanya a 

la prova reina 
dels 1.500 i 
guanyador 

de la mítica 
Jean Bouin de 

Barcelona.

Juan-Manuel 
Camacho 

Un dels primers 
maratonians de 

Vinaròs
La seua millor marca 

en marató és  de 
2.29.36, a la Marató de París 

Alba Sànchez
Campiona d’España, 

per categories, 
vuit vegades 

subcampiona i tres 
vegades bronze, en 

diferents categories. 
També ha participat 
tres vegades amb la 

Selecció Espanyola 
en Campionats 

d’Europa.

Rebeca Del Corte
Bronze al Campionat 

d’Espanya de Marxa (Prat 
de Llobregat, 2005), primera 

al Campionat d’Espanya 
de Clubs Cadet (Madrid, 

2005), bronze al Campionat 
d’Espanya Cadet (Prat de 
Llobregat, 2006), bronze 
al Campionat d’Espanya 

Escolar (Càceres, 2006), 
primera al Campionat 

d’Espanya de Clubs Cadet 
(Vinaròs, 2006), quarta 

al   Campionat d’Espanya 
Juvenil (Avilés-2007).

22



23232323

Jahvé Fernández
Bronze autonòmic
 juvenil
als 800 metres llisos 
(Gandia - 2003)
Subcampió autonòmic
de 3.000 metres llisos a 
la categoria promesa 
(València - 2006)
Tercer al Campionat
Universitari de 
Catalunya als 800
metres llisos. (Manresa-2010)
Subcampió de Catalunya
Universitari als 3.000 m.
obstacles (Cambrils-2011)
Sisé a la final dels 800 
metres llisos al Campionat 
Autonòmic (anys 2009 i 2010) 

Jesus Tomero 
Guanyador tres ve-

gades al  Campionat 
d’Espanya de Marxa 

en Ruta (10 km.) i tres 
vegades subcampió, 

en diferents categories 

Campió tres vegades 
al Campionat 

d’Espanya de Pista a 
l’aire lliure en 10 km. 

marxa i dues vegades 
subcampió. També 
participa tres vega-
des alel Campionat 
d’Europa de Marxa 
(10 km,) i va queda 
7é, al el Campionat 
d’Espanya Absolut 

de Marza en Ruta de 
50 km. 

Andrea Cabré
Ha competit amb el Playas de Castellón en algunes 
de les proves més importants del calendari nacional, 
com la Lliga de Clubs de Divisió d’Honor i el Campionat 
d’Espanya absolut, 
sempre en proves de 
marxa

Andrea Cabré
Ha competit amb el Playas de Castellón en algunes 
de les proves més importants del calendari nacional, 
com la Lliga de Clubs de Divisió d’Honor i el Campionat 
d’Espanya absolut, 
sempre en proves de 
marxa

Andrea Cabré
Ha competit amb el Playas de Castellón en algunes 
de les proves més importants del calendari nacional, 
com la Lliga de Clubs de Divisió d’Honor i el Campionat 
d’Espanya absolut, 
sempre en proves de 
marxa

Jahvé Fernández
Bronze autonòmic
 juvenil
als 800 metres llisos 
(Gandia - 2003)
Subcampió autonòmic
de 3.000 metres llisos a 
la categoria promesa 
(València - 2006)
Tercer al Campionat
Universitari de 
Catalunya als 800
metres llisos. (Manresa-2010)
Subcampió de Catalunya
Universitari als 3.000 m.
obstacles (Cambrils-2011)
Sisé a la final dels 800 
metres llisos al Campionat 
Autonòmic (anys 2009 i 2010) 

Jahvé Fernández
Bronze autonòmic
 juvenil
als 800 metres llisos 
(Gandia - 2003)
Subcampió autonòmic
de 3.000 metres llisos a 
la categoria promesa 
(València - 2006)
Tercer al Campionat
Universitari de 
Catalunya als 800
metres llisos. (Manresa-2010)
Subcampió de Catalunya
Universitari als 3.000 m.
obstacles (Cambrils-2011)
Sisé a la final dels 800 
metres llisos al Campionat 
Autonòmic (anys 2009 i 2010) 

Jahvé Fernández
Bronze autonòmic
 juvenil
als 800 metres llisos 
(Gandia - 2003)
Subcampió autonòmic
de 3.000 metres llisos a 
la categoria promesa 
(València - 2006)
Tercer al Campionat
Universitari de 
Catalunya als 800
metres llisos. (Manresa-2010)
Subcampió de Catalunya
Universitari als 3.000 m.
obstacles (Cambrils-2011)
Sisé a la final dels 800 
metres llisos al Campionat 
Autonòmic (anys 2009 i 2010) 23
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Activitat 
Física 
per adults

Entrenador: 
Antonio Adell “Puchi”

Aquest grup s’ha 
format en la present 
temporada 2012-13, 
i està pensat per a 
persones que volen 
fer esport i portar 
un mode de vida 
saludable, puguen 
fer activitat física a 
les pistes d’atletisme, 
però sense la pressió 
de l’esport de rendi-
ment i la competició; 
exercicis de pilates, 
tonificació muscular, 
treball aeròbic i cardi-
ovascular, body-pam, 
coordinació, agilitat, 
flexibilitat i sobre tot 

passar una estona 
agradable en bona 
companyia tot fent 
salut.

Activitat 
Física 
per adults
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L’organització d’esdeveniments esportius de 
primer nivell ha format part dels objectius del 
Club Esportiu Vinaròs-Aigües de Vinaròs, i alguns 
d’aquests esdeveniments ja s’han fet tradicionals 
dins el calendari atlètic de la Federació d’Atletisme 
de la Comunitat Valenciana

Cross Ciutat de Vinaròs,
 “Memorial Mario Miralles”

Aquesta és la prova atlètica més antiga que 
organitza la nostra entitat, i a més és la cursa 
que obre la temporada de camp a través de la 
Comunitat Valenciana. Mostra del prestigi que 
ha adquirit, ha estat inclosa entre les proves 

puntuables per al Campionat de Cross de la 
Federació d’Atletisme de la Comunitat Valen-
ciana, creat recentment. Tots els anys, a finals 
de novembre, atrau prop de 300 dels millors 
fondistes de totes les categories fins el circuit 
de camp a través que, des de fa ja uns anys se 
situa, al costat de les pistes d’atletisme.

Volta a Peu de Nadal

La Volta a Peu és una prova no oficial, més cele-
bració de Nadal que d’altra cosa, està pensada 
per a que els aficionats a l’atletisme i al “run-
ning” de Vinaròs puguin celebrar el Nadal fent 
allò que més els agrada, córrer. El bon ambient 

i l’esperit nadalenc es conjuren per fer una car-
rera molt especial, oberta per als millors corre-
dors de la comarca i els només aficionats.

Torneig de Clubs Aigües de Vinaròs
El Torneig de clubs porta l’emoció de l’atletisme 
de pista i per equips fins les pistes d’atletisme de 
Vinaròs. En la darrera edició hi van participar el CA 
Cornellà, de la Federació Catalana i el C,A, Els Sit-
ges de Burjassot, el CBM-Benicarló i el CEV-Aigües 
de Vinaròs; els campions tant en categoria mascu-
lina com femenina foren els catalans de Cornellà; 
l’equip femení de Vinaròs va aconseguir una me-
ritòria 2a posició, mentre el masculí no va poder 
evitar la darrera plaça. Al final de les proves, hi 

Esdeveniments  organitzats pel Club
Un salt de Pablo Torà què a l’any 1989 destacà, 
sent aleví, amb el salt d’alçada, amb 1’53 m.

Esdeveniments  organitzats pel Club
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ha entrega de premis molt festiva i sopar de germanor entre 
els atletes, tècnics i més de 40 col·laboradors necessaris per 
organitzar el Torneig.

1.500 Metres Urbans de Vinaròs

A les festes de Sant Joan i Sant Pere, l’atletisme també té un espai, 
i el circuit urbà de 1500m s’omple d’espectadors que no es vo-
len perdre les emocionants curses de fons. Les curses comencen 
amb els més menuts, sobre una distància de 500 metres, i es 
disputen diferents categories, fins els i les corredores d’elit que 
lluiten a la prova reina dels 1500m pels millors premis.

Jornades d’atletisme escolar

Repartides al llarg de la temporada (octubre, febrer i maig) el CEV-
Aigües de Vinaròs organitza tres jornades d’atletisme escolar per 
a que els atletes més joves del nostre club i resta de la província 
puguen iniciar-se en les emocions de la competició atlètica.
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Els 1.500 Urbans s’han convertit en 
un clàssic de l’aletisme d’estiu

Asesoría Empresarial
Castellonense, s.a.p

· Fiscal 
· Laboral

· Contable
· Seguros 
· Jurídico

Pasaje San Francisco, nº 10 · 12500 Vinaròs
Telef: 964 45 54 25 ·Fax: 964 45 43 15

www.aecsa.es  · vinaros@aecsa.es
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Actes socials
La vessant social té una gran importància 
per a la nostra entitat, perquè l’esport, a 
més de l’activitat física, permet crear vin-
cles d’amistat entre tots els socis i sòcies, 
atletes i entrenadors, pares i xiquets etc. 
Els actes destacats de la temporada són:
Sopar de final de temporada (Octubre)
Sopar de germanor i entrega de premis per 
als millors esportistes del club de cadascu-

na de les temporades esportives.

Dinar a l’Ermita (Abril)

Amb la primavera, i després de participar a 
la Marató Popular que organitza el Consell 
d’Esports, els paratges de l’Ermita de Vina-
ròs ens permeten gaudir d’un dia amb els 
companys d’entrenaments.

Jocs Socials i festa de final de curs de l’Es-
cola d’atletisme (Juny): Aquests jocs estan 

pensats per als pares i xiquets de l’Escola, 
amb la intenció d’acomiadar el curs fent 
jocs esportius; després, berenar per a tots.

Torneig de proves combinades (Juliol)

Al juliol, i amb la temporada pràcticament 
finalitzada, els i les atletes del CEV participen 
en les diferents proves atlètiques d’aquest 
torneig, de caire lúdic, però molt disputat 
fins l’últim moment.



28282828

Guille Carvajal ha aconseguit en l’especialitat de la marxa atlètica el campionatautonòmic dels 2.000 metres marxa en ruta a la 
categoria aleví, i el subampionat autonòmic dels 3.000 metres marxa en ruta a la categoria infantil.

A banda de les nostres pròpies activitats, el 
CEV-Aigües de Vinaròs col.labora en diferents 
actes esportius de la nostra ciutat: Festa de 
l’Esport Escolar (inici i final de temporada), 
Marató Popular, Triatló de Vinaròs, Jornades 
atlètiques de diferents escoles, Cursa de la 
Salzadella etc.

Des de l’actual Junta Directiva del CE Vinaròs-

Aigües de Vinaròs, volem reconèixer l’esforç i 
la il.lusió que han demostrat atletes i entrena-
dors, col.laboradors, pares i mares, i especial-
ment a totes les persones que anteriorment, 
al llarg de tots aquests anys han fet possible 
que el nostre club hagi arribat fins aquí.

A més, volem agrair el patrocini d’Aigües de 
Vinaròs, ja que gràcies al seu suport podem 
estar presents a la vida esportiva i social de 
la nostra ciutat, fent allò que més ens agrada, 
practicar atletisme. Us emplacem a tots a con-
tinuar amb la vostra tasca i aconseguir que els 
pròxims anys puguem fer el CE Vinaròs-Aigües 
de Vinaròs una mica més gran.

Agraïments

Col.laboracions

www.totpertu.cat
Vols publicar el teu llibre? · Vols muntar la teua revista? · Vols tenir la teua pròpia pàgina web? · Què vols aprendre? 
Què necessites? · Necessites unes bones fotografies per posar a la teua pàgina web o per a les teues publicacions? 
Si eres associació o club esportiu: et publiquem gratis el teu llibret, i tots coneixeran el teu treball i la teua activitat

www.totpertu.cat · totpertu@digitalfotogrames.com  ·  Sant Tomàs, 15 -2on  ·  12500 Vinaròs · Tels. 964 453 694 · 600 415 058

28
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Ctra.Valencia-Barcelona, km. 141, 7 · VINARÒS
Tel. 964 400 864 · Fax 964 402 836

jovanitol@hotmail.com

TOLDOS JOVANITOLDOS JOVANI

José-Manuel Martos Cueto
 Odontólogo Colegiado nº 1454 III Región   

Plaza Tres Reyes, 9 -1º
Tel. 964 456 414
12500 VINARÒS

Desirèe Matito García
Odontóloga Colegiada nº 12002761
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Club Esportiu Vinaròs
Som a més a més, més què un club

Edita:   
Joaquim-Vicent Guimerà i Rosso
Digitalfotogrames 
www.digitalfotogrames.com
Sant Tomàs, 15, 2on.  
12500 Vinaròs
Tel. 964 453 694 
Dipòsit legal: 
CS  63-2012
Disseny: 
www.digitalfotogrames.com
Coordinació publicitària: 
Fotogrames
Impressió: 
Saxoprint GmbH. Pinar 5, Madrid
Muntatge
Maria Albiol
Carles Queral
Joaquim-Vicent Guimerà
Textos:  
Club Esportiu Vinaròs
Xavi Fontelles
Maria Albiol
Carles Queral
Joaquim-Vicent Guimerà
Imatges: 
Gaspar Mateu
Maria Albiol
Manolo Sànchez
Mateu Beltran
Sergi Fatsini
Joaquim-Vicent Guimerà

Amb la col·laboració del 
Magnífic Ajuntament de Vinaròs

Copyright digitalfotogrames 2013
Tots els drets d’imatges i de 
textos reservats pels seus autors

Vols conèixer-nos millor?
CLUB ESPORTIU VINARÒS
Pista Municipal d’Atletisme de Vinaròs
Adreça de correus: Av. 29 de Setembre, nº 3
12500 Vinaròs (Castelló) 
Telèfons: 647 947 883 · 691 410 430
xfontelles@gmail.com

HORARIS: 

De dilluns a divendres

De 18:00 h a 21:00 h 

A la pista d’atletisme
30
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En Tián Stil Home 
no nos 

conformamos 
con cortar el pelo, 

queremos que 
nuestros clientes 
salgan a la calle 

satisfechos con su 
imagen y seguros 

de sí mismos

Tián Stil Home

Tel. 964 45 05 44
C/ El Puente nº 6 
12500 · VINARÒS

Plaza San Valente 16 · Vinaròs  ·  Tel.  964 451 558
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ALARMAS · VÍDEO-VIGILANCIA 
DETECCIÓN DE INCENDIOS

Avda. de Castellón, 7 - bajos
Tel. / Fax 964 401 664
12500 VINARÒS

Pda. Sobrevela, s/n
Tel. Fax 964 401 664

12580 BENICARLÓ

Óscar 672 204 613
Juando 629 884 186

juanredoseguridad@yohoo.es


