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33 Pablo de Borriol oferix una classe als alumnes del CEIP Juan Ripollés de Castelló.

PILOTA 3 L’ACTUALITAT DE L’ESPORT AUTÒCTON

Les Trobades de Pilota
a l’Escola, a Borriana
La localitat de la Plana Baixa acull hui la primera de les cinc fases
d’aquesta activitat que tindran lloc els propers dies per la Comunitat

FRONTÓ 3 El cap de setmana del 1 i 2 juliol es disputarà a les localitats de Traiguera i Xert el I Autonòmic de Frontó amb Frares. Concretament la localitat de Traiguera acollirà les competicions de la
màxima categoria, i de segona, tercera i de la categoria recreativa,
mentre que el frontó del barri d’Anroig (Xert) serà l’escenari de les
categories escolars, de dones i d’inclusió. redacció

Xilxes i Onda apel·laran a l’èpica en El Corte Inglés
GALOTXA 3 Els equips provincials supervivents en el Campionat Autonòmic de galotxa-Gran Trofeu El Corte Inglés, caigueren en les
partides d’anada de quarts de final. En el cas del Xilxes, classificat
per als quarts de tercera A, va caure contra Riba-roja C per 45-70.
L’Onda C y l’Onda B, per la seua part, van caure contra Riba-roja G
y Torrent F, respectivament, pel mateix marcador (30-70). r.d.
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orriana obri hui la última fase d’aquesta edició de Pilota a l’Escola,
la fase, nova d’enguany,
de les Trobades. Fins ara, el format programava una competició
zonal, amb la seua fase final. Enguany la novetat està en que és
surpimeix la competició per tal
de fer cinc trobades finals, on els
xiquets no tindran la pressió propia d’una competició i on segur,
podran gaudir de moltes més partides que amb l’anterior format.
Després de la localitat de la Plana
Baixa les Trobades arrivaran Massalfassar (30 de maig), Piles (1 de
juny), Ontinyent (6 de juny) i Benidorm (8 de juny).
A Borriana, l’activitat es realitzarà al Poliesportiu la Bosca i estarà nodrida per set centres educatius: CEIP Castàlia de Castelló,
CEIP Maestro Carlos Selma de
Castelló, CEIP D. José Alba de la
Vilavella, CEIP Pare Vilallonga de
Borriana, Col.legi Illes Columbretes de Borriana i Col.legi Consolación de Borriana. Al voltant de
200 alumnes seran els que gaudiran en esta ocasió de la pilota va-

L’Autonòmic de Frontó amb Frares, a Traiguera y Xert
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33 Víctor, en la classe teòrica del CEIP Miralcamp d’Onda.

lenciana, i on aprofundiran més
els coneiximents que ja atresoren després del pas dels tècnics
federatius per les seues escoles.
És planteja així una jornada de
convivència entre diferents centres, arribats de diverses poblacions on els més joves s’adonaran
de que en la resta d’escoles també és juga a pilota.
A més, en cada trobada els
xiquets estaran acompanyats

pels tècnics més qualificats que
s’encarregaran d’ensenyar tots
els secrets als més jovens. Estes
trobades aniran acompanyades
de sorpresses, com la presència
de Mapi, la mascota de la pilota
(que és va obtindre gràcies al premi Empren Esport de la Fundació
Trinidad Alfonso d’aquesta edició) en totes elles, i de regals, com
és el cas dels premis als millors
treballs i dels premis Joc Net. H

Els JECV es juguen a Borriol, Castelló i Vila-real
ESCALA I CORDA 3 Aquest dissabte s’inicia la competició dels XXXV
Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana d’escala i corda individual, en els trinquets de Borriol, Castelló i Vila-real amb la participació de 50 pilotaris de les sis escoles més actives de la província:
Almassora, Vila-real, Castelló, Borriol, Xilxes i Onda. L’escola més
representada serà la d’Almassora. amb 20 pilotaris. r.d.

