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PILOTA VALENCIANA 3 L’ACTUALITAT DE L’ESPORT AUTÒCTON

Ple històric a Vila-real
pel debut de la Lliga
La XXVI Lliga Professional d’Escala i Corda va tindre una entrada que no
es donava des de fa 9 anys per a veure el triomf de Vila-real davant Murla
R. D.
deportes@epmediterraneo.com
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l Trinquet Salvador Sagols de Vila-real va registrar el passat divendres
un ple històric en l’inici
de la XXVI edició de la Lliga Professional d’Escala i Corda 2017.
El trinquet va presentar una gran
imatge que no es veia des de fa 9
anys, coincidint amb la retirada
de la competició del seu actual
trinqueter, Pepe Mezquita.
A més, el públic present va poder gaudir amb la victòria de
l’equip local format per Soro III
i Javi, que van superar amb facilitat a la formació representativa
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XATO D’ALMENARA I
KEVIN DE BORRIOL,
A LAUTONÒMIC
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COMENÇA A LA
PROVÍNCIA, ‘PILOTA
A L’ESCOLA 16/17’

de l’Ajuntament de Murla, integrada per Genovés II, Dani i Carlos. Concretament la parella representativa de l’Ajuntament de
Vila-real es va imposar 60 per 35.
El primer tram del duel va estar molt disputat, però desprès
de la igualada a 30 la confrontació es va decantar clarament del
costat de la parella que va ficar la
directa amb un joc espectacular,
basat en la gran pegada dels seus
dos integrants i sobretot en la
gran actuació de Soro III, que va
demostrar que es tracta d’un dels
millors pilotaris del moment.
Abans de la partida inaugural
de la Lliga Professional d’Escala i
Corda va tindre lloc la presenta-

GALOTXA q Juan Carlos
Casanova, ‘el Xato’, d’Almenara,
i Kevin Alcañiz de Borriol,
participaran en 1ª Categoria
de la 42ª edició del Campionat
Autonòmic de Galotxa. R. D.

ESCALA I CORDA q El programa
d’innovació educativa ‘Pilota a
l’Escola 16/17’ comença hui en
la província de Castelló. Fins al
mes de maig hi haurà un total de
60 sessions a la província. R. D.

ció de les escoles de Pilota Valenciana de la província de Castelló,
amb la presència de les escoles de
Borriol, Castelló, Almassora, Vilareal, Onda i Xilxes
La formació de Vila-real s’ha
col·locat colíder amb els tres
punts aconseguits al seu debut, i
aquest pròxim diumenge, dia 19
de febrer, al trinquet de Xàbia intentarà donar un altre pas per a
consolidar les seus opcions de ser
semifinalista de la Lliga.
L’equip de l’Ajuntament de Vila-real jugarà davant el trio representatiu de l’Ajuntament de
València format per Santi de Silla, Santi de Finestrat i Nacho, a
partir de les 11.30 hores. H
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33 El Trinquet Salvador Sagols de Vila-real va tindre un ple històric.

