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Deportes

Levante EL MERCANTIL VALENCIANO

Pilota valenciana

El III Trofeu
Villareal CF
d’Escala i Corda
es juga al
Salvador Sagols
F. P. V. VILA-REAL

CEIP Carles Selma de Castelló.

CEIP Castàlia de Castelló.

F. P. V.

CEIP Guitarrista Tàrrega de Castelló.

F. P. V.

CEIP Mestre Vicente Artero de Castelló.

CEIP Nou Pedro Alcázar de Nules.

F. P. V.

F. P. V.

F. P. V.

CEIP Illes Columbretes de Castelló.

CEIP Miralcamp d’Onda.

F. P. V.

F. P. V.

CEIP Pare Villalonga de Borriana.

F. P. V.

n El trinquet de Vila-real acollirà
aquesta vesprada de divendres a
partir de les . hores l’inici del
III Trofeu Villareal CF, amb la disputa de les dos primers semifinals
de la competició les quals comptaran amb un premi econòmic de
. euros cadascuna. El primer
duel d’una intensa i apassionant
vesprada enfrontarà a la parella
de Soro III i Javi front al trio de
Marc, Nacho i Tomàs II. Es tracten
de cinc jugadors del màxim nivell,
de roig una parella que com ja va
demostrar en l’edició de la Lliga
Professional de  es compenetren a la perfecció i són dos dels
millor jugadors en la seua posició.
Els seus oponents, el trio liderat
per Marc, destaca per la major joventut dels seus protagonistes,
que buscaran donar un pas en la
seua trajectòria esportiva alçantse amb aquest trofeu.
Seguidament, sobre les .
hores s’iniciarà la segona semifinal que mesurarà a la parella de
Puchol II i Santi front al trio de
Pere Roc II, Jesús i Carlos. Es tracta
d’un duel vibrant, on la parella
campiona de la Lliga Professional
del  es mesurarà als vigents
campions de la Lliga en aquest
any , el trio comandat pel rest
de Benidorm, Pere Roc II. En definitiva, un duel estel·lar per tancar una vesprada màgica de pilota
al trinquet de la Plana Baixa.

Àlex Catalán,
d’Onda, finalista
de la Lliga
Promeses
Caixa Popular
F. P. V. ONDA

Castelló acull per primera vegada
una trobada de «Pilota a l’Escola»
 Van participar al voltant de 300 xiquets i xiquetes vinguts dels entres educatius de la província
F. P. V. CASTELLÓ

n La ciutat de Castelló va acollir
per primera vegada una trobada
del programa educatiu «Pilota a
l’Escola». La jornada lúdic-esportiva es va celebrar al Complex Esportiu Sindical de la capital de la
Plana. Al voltant de  xiquets i
xiquetes vinguts dels centres educatius de la pròpia ciutat i d’altres
poblacions van participar amb els
seus mestres: CEIP Miralcamp
d’Onda, CEIP Pare Vilallonga de
Borriana, CEIP Mestre Vicente Artero de Castelló, CEIP Guitarrista

Tárrega de Castelló, CEIP Maestro
Carlos Selma de Castelló, CEIP
Illes Columbretes de Castelló,
CEIP Castalia de Castelló i CEIP
Nou Pedro Alcázar de Nules.
Durant tot el matí va imperar
principalment el joc del raspall
que va omplirt les nombroses pistes de jocs que es van habilitar en
el recinte esportiu. Cal recordar
que «Pilota a l’Escola» va començar a desenvolupar-se en el curs
- i és un projecte de la
Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esports, que orga-

nitza la Federació de Pilota Valenciana i en la que participen tècnics
i jugadors i jugadores destacats
d’escala i corda, raspall i llargues.
El dilluns van estar presents Pablo
de Borriol, Álvaro de Faura, Pedro,
Víctor i Fageca.
Per altra banda, cal destacar
que en la fase final de «Pilota a
l’Escola» col·labora activament
des d’aquest any la Fundació Trinidad Alfonso amb l’aportació de
material per als participants de les
trobades. Cada alumne participant va rebre la samarreta com-

memorativa d’aquest any i un barret, i van poder ballar i fer-se fotos
amb Mapi, la mascota de la Pilota
Valenciana. A més, durant el
temps en que no competien van
estar ben ocupats fent tallers de
tot tipus i pujant a les pistes d’inflables i jocs tradicionals.
Van estar presents el regidor
d’esports de Castelló, Enric Porcar; el president de la Federació
de Pilota Valenciana, José Daniel
Sanjuá; i la presidenta del CPV
Castelló, Noemí Torrijos, així com
Manolo Martín, del mateix club.

n El trinquet de la Pobla de Vallbona va acollir diumenge passat
la primera semifinal de la IV Lliga
Promeses Caixa Popular d’Escala
i Corda, duel en el qual el trio
d’Alex Tur, Hilari i Alex Catalán es
va convertir en el primer finalista
de la competició en superar al trio
de Jesús de Vilamarxant, Edu de
Llíria i Luis Miguel de Benimagrell
pel resultat de  per . Va ser
una partida amb alternatives, en
la qual els vermells es van avançar
en el marcador i van aconseguir
un ampli avantatge, però seguidament els blaus van reaccionar i
van igualar el duel a . En aquest
moment els vermells van saber
combatre millor la pressió i el nerviosisme dels jocs decisius, sumant de forma consecutiva els últims tres jocs del duel i aconseguint la victòria final pel resultat
de  per . La gran final serà el
proper  de maig.

