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FRONTÓ INDIVIDUAL 3 XXXV JECV

Carmen de Castelló,
única provincial als Jocs
Participen 126 jugadores de tota la Comunitat
ISMAEL MATEU
CASTELLÓN

33 Un total de 23 equips de 7 escoles de diferents localitat de la província de Castelló van gaudir del raspall.

PILOTA VALENCIANA 3 L’ACTUALITAT DE L’ESPORT AUTÒCTON

Castelló promociona el
raspall al cor de la ciutat
Les millors escoles de la província van gaudir amb la IV jornada de
competició dels JECV als carrers Gràcia, Asarau i Ausiàs March
I. MATEU
ismateu@epmediterraneo.com

CASTELLÓN

L

a pilota està de moda
a la capital de la Plana.
La 4ª jornada de competició de la modalitat de
raspall dels XXXV JECV, organitzada per la Federació de Pilota
Valenciana, Patronat d’Esports
de l’Ajuntament de Castelló i el
Club Pilotari Castelló va ser un
èxit de participació, ja que a més
de les millors escoles de la província també van participar molts escolars dels centres educatius
de tota la ciutat.
A nivell esportiu, cal destacar
en categoria benjamí l’equip de

Vila-real, que fou el guanyador;
de la mateixa forma que van guayar en la categoria aleví el, Borriol B i Almassora A; i tant en categoria infantil como a la vategoria cadet, l’equip d’Onda.
En aquesta jornada de la modalitat de raspall van participar un
total de 7 escoles, amb 23 equips:
Onda, Xilxes, Vila-real, Faura, Borriol, Almassora i l’escola amfitriona, la de Castelló.
/ Les partides de competició dels XXXV JECV es van jugar en el carrer Gràcia, Asarau i Ausiàs March, al cor
de Castelló, com a preludi de les
Festes de la Magdalena. H
al cor de castellón

classificacions
3CATEGORIA BENJAMÍ

1º........................................... VILA-REAL
2º....................................ALMASSORA A
3CATEGORIA ALEVÍ
GRUP I
1º..........................................BORRIOL B
GRUP II
1º....................................ALMASSORA A
3CATEGORIA INFANTIL
1º.................................................. ONDA
2º........................................... VILA-REAL
3º...........................................CASTELLÓ
4º....................................... ALMASSORA
3CATEGORIA CADET
1º.................................................. ONDA
2º........................................... VILA-REAL
3º...........................................CASTELLÓ

Carmen de Castelló segueix
amb el seu creixement esportiu com a pilotari de nivell. La
jugadora del Club Pilotari Castelló representarà a la província en els XXXV Jocs Esportius
de la Comunitat Valenciana
de frontó individual femení .
Aquesta temporada hi haurà rècord de participació, amb
més de 126 jugadores de 29 escoles (Alfara d’Algímia, Alfàs
del Pi, Algímia d’Alfara, Alquería Asnar, Beniarbeig, Benidorm, Borbotó, Castelló de
la Plana, El Puig, Faura, Massalfassar, Meliana, Moixent,
Montserrat, Muro Alcoi, Nàquera, Oliva, Petrer, Rafelbunyol, Riba-roja, Sueca, València,
Vall de Laguar i Valldigna).
La competició de les categories benjamí, aleví i infantil es

33 Carmen de Castelló.

disputarà el diumenge 26 de març, mentre que la competició de
les cadets i juvenils es realitzarà,
el dijous 20 d’abril.
Pel que respecta a la participació provincial, Carmen de Castelló será l’única representant de la
província i tractarà d’estar entre
les millors de la categoria aleví. H

GALOTXA 3 GRAN TROFEU EL CORTE INGLÉS

Xilxes consolida el seu
liderat a l’Autonòmic
Es primer a Tercera, per davant d’Onda i Burriana
R. D.
CASTELLÓN

Després de les partides de la
tercera jornada corresponents
al Campionat Autonòmic de
Galotxa, Gran Trofeu El Corte Inglés, la primera formació del club de Xilxes encapçala la classificació del seu grup
en Tercera categoria.
Gràcies a la seua victoria en
la última partida davant el seu
rival directe, l’equip represen-

tatiu de Massalfassar, el Xilxes A
suma ja un total de 6 punts en
la taula classificatòria, per 4 del
seu perseguidor. Onda i Burriana queden empatats en la tercera posició amb un punt menys.
TERCERA B / Onda B i Onda C ocu-

pen la 1ª i 2ª plaça en Tercera B,
gràcies als seus 8 i 7 punts, respectivament. Xilxes C i Almassora A ja queden distanciats, amb
només 3 punts aconseguits. H
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SANT MATEU I
VINARÒS DISFRUTEN
DEL PROGRAMA
PILOTA A L’ESCOLA
FORMACIÓ q El programa
educatiu Pilota a l’Escola de
la Conselleria d’Educació,
Investigació, Cultura i Esport
està continuant aquesta
setmana en la província de
Castelló amb la realització d’un
total de 10 sessions. Durant
aquests dies, l’activitat del
programa ha visitat o visitarà
centres educatius de Borriana,
Vinaròs, Castelló, l’Alcora, Vilareal, San Mateu i el Grau de
Castelló. Les sessions estan
conduïdes per exjugadors. R. D.
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DIEGO LÓPEZ
D’ONDA, PLATA A
L’AUTONÒMIC

FRONTÓ INDIVIDUAL q El
pilotari d’Onda Diego López
es va proclamar subcampió
autonòmic, després de
guanyar dos de les tres
partides de la ‘Final a 4’. R. D.

