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PILOTA VALENCIANA 3 L’ACTUALItaT DE L’ESPORT AUTÒCTON

Més de 300 alumnes a
La Bosca de Borriana

el Periódico Mediterráneo
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La Federació de Pilota Valenciana col·labora a la jornada que ha
organitzat el Servei Municipal d’Esports per a escolars demà, dia 10
FEDPIVAL
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CASTELLÓ

L

a pilota valenciana està de moda i Borriana es
protagonista. Arriva la
jornada per a escolars,
organitzada pel Servei Municipal
d’Esports (SME) i recolzada per
la Federació de Pilota Valenciana, que s’ha interessat pel treball realitzat a les escoles de Borriana. Demà divendres, 10 de març,
i dins el programa de promoció
de l’activitat física i l’esport en
edat escolar, el Pla Pati, amb la
col·laboració de diversos clubs esportius i centres educatius de la
localitat, es portarà a terme una
nova edició de la Jornada de Pilota
Valenciana Escolar.
En aquesta edició, la Federació
de Pilota Valenciana (Fedpival) es
sumarà amb la participació de diversos jugadors professionals que
acudiran a compartir la jornada
amb els més de 300 alumnes. Els
cracks pilotaris podran donar consells, jugar, i sobretot, explicarlos les experiències de jugar a la
competició de pilota.
Més de 300 alumnes de primer
d’ESO de tots els centres escolars
participaran en una jornada de
pilota valenciana amb una vessant més recreativa. El regidor

Vila-real ja és el primer semifinalista de la Lliga
ESCALA I CORDA 3 Soro III i Javi, parella que representa a l’Ajuntament
de Vila-real, es va convertir, el diumenge al trinquet de Sueca, en el
primer equip classificat per a les semifinals de la XXVI Lliga Professional d’Escala i Corda, al imposar-se per 60-30 a un dels favorits, la
formació de Vinalesa de Puchol II i Jesús, que no van poder fer res
per contrarestar el gran joc desplegat pels de Vila-real. redacció

El dissabte, partida de
raspall al carrer Gràcia

33 El Poliesportiu La Bosca de Borriana serà l’escenari de’aquesta jornada.

d’Esports, Vicent Granel, va explicar que «estem orgullosos que
la federació s’haja fixat en Borriana, i en el treball que s’està realitzant amb la pilota, i anem a reunir-nos amb ells per ampliar la
col·laboració durant tot l’any».
El raspall serà la modalitat escollida
per poder agrupar els centenars
de alumnes que es donaran cita a les instal·lacions del Poliesal Poliesportiu la Bosca /

portiu de la Bosca, amb el principal objectiu de jugar per jugar, i
conèixer l’esport valencià.
D’altra banda, la Federació
de Pilota també busca impulsar
l’Escola Municipal de Pilota Valenciana creada pel SME, amb
l’objectiu d’augmentar els joves
que practiquin l’esport valencià.
Per a això, els jugadors i representants animen al fet que els
alumnes s’apuntin a l’escola municipal de pilota. H

RASPALL 3 Aquest dissabte, el
carrer Gràcia de Castelló serà
el escenari d’una partida de
raspall, dins dels Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana, organitzada pel Club
Pilotari Castelló, al costat de
la Federació Valenciana de
Pilota, el Patronat d’Esporrts
i el Ajuntament de Castelló.
La competició arrencarà a les
nou del matí. redacció
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JORNADA DE LA DONA
AL LUIS VIVES DE
XILXES AMB MOTIU
DEL ‘DIA DE LA DONA’
RASPALL q El carrer San Isidro
de Xilxes va acollir ahir, ‘Dia de
la Dona’, una jornada per a la
dona, amb partides de raspall on
van participar les alumnes del
CEIP Luis Vives de Xilxes. R. D.

‘Pilota a l’escola’ continua per terres provincials
PROGRAMA EDUCATIU 3 El programa Pilota a l’escola, de la Conselleria
d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, continua el seu caminar
per terres castellonenques. L’activitat d’aquest programa educatiu
ha visitat centres escolars de Xilxes, Castelló, Borriana, l’Alcora, Almenara, Almassora o Càlig . L’activitat s’allargarà fins després de
Pasqües, de la mà de Pepe Mezquita, Pablo de Borriol... redacció

