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Calendari Raspall

Fase regular

Primera semifinal

Segona semifinal

Gran final

Oliva
Piles
Llosa de Ranes
Xeraco
Genovés
Bellreguard
Guadassuar
Piles
Llosa de Ranes
Oliva
Genovés
Bellreguard
Xeraco
Guadassuar
Dénia

Dm 30 gener / 18:30

Dv 2 febrer / 18:30

Ds 3 febrer / 18:30

Dll 5 febrer / 18:30

Dv 9 febrer / 18:30

Ds 10 febrer / 18:30

Dc 14 febrer / 16:45

Dv 16 febrer / 18:30

Ds 17 febrer / 18:30

Dm 20 febrer / 18:30

Dv 23 febrer / 18:30

Ds 24 febrer / 18:30

Dll 26 febrer / 18:30

Dc 28 febrer / 16:45

Dg 4 març / 11:30

MOLTÓ, TONET IV, LORJA
MARRAHÍ, SEVE, RAÚL
IAN, CANARI, RICARDET
MOLTÓ, TONET IV, LORJA
IAN, CANARI, RICARDET
SERGIO, COETER II, NÈSTOR
IAN, CANARI, RICARDET
MOLTÓ, TONET IV, LORJA
SERGIO, COETER II, NÈSTOR
MARRAHÍ, SEVE, RAÚL
IAN, CANARI, RICARDET
MOLTÓ, TONET IV, LORJA
GUADI, BRISCA, MIRAVALLES
MOLTÓ, TONET IV, LORJA
SERGIO, COETER II, NÈSTOR

SERGIO, COETER II, NÈSTOR
MONTANER, SANCHIS, GABI 
GUADI, BRISCA, MIRAVALLES
MARRAHÍ, SEVE, RAÚL
MONTANER, SANCHIS, GABI
GUADI, BRISCA, MIRAVALLES
MARRAHÍ, SEVE, RAÚL
GUADI, BRISCA, MIRAVALLES
MONTANER, SANCHIS, GABI
GUADI, BRISCA, MIRAVALLES
SERGIO, COETER II, NÈSTOR
MONTANER, SANCHIS, GABI
MONTANER, SANCHIS, GABI
IAN, CANARI, RICARDET
MARRAHÍ, SEVE, RAÚL

Dg 11 març *

Dg 18 març *

Dg 25 març *

* Trinquet per determinar.

Este 2018 promet molts canvis i no 
hi ha millor forma de començar-los que 
amb una competició com la que tenim 
entre mans. Després de la fase regular, 
amb la lligueta de 15 partides per mo-
dalitat, aplegarà el torn de la fase final, 
amb grans novetats. Tant les semifinals 
com la final es decidiran a partida única. 
No hi haurà segones oportunitats per a 
ningú. No hi ha marge d’error ni cabuda 
per a baixar el ritme. I això, assegura 
que la intensitat dels protagonistes siga 
més alta que mai. 

Fins al moment, Moltó, Brisca, Pere 
Roc II, Félix i Monrabal defensen el títol 
després d’haver-se proclamat campions 
de les seues modalitats en l’edició de 
2017.  Ha aplegat el moment de veure 
si algú d’ells tindrà l’ocasió de celebrar 
de nou eixa victòria o si, en esta edició, 
canviarem de reis. Però fins que aple-
gue eixe dia, estem obligats a disfrutar 
d’intenses partides. Estem obligats a 
omplir els trinquets i demostrar, una 
vegada més, que la pilota valenciana 
està molt viva.

Continuem treballant per la pilota 
valenciana.

Comencem de nou
Amb l’inici de la XXVII Lliga Professional 
Bankia d’Escala i Corda i la XXV Lliga 
Professional Bankia de Raspall – Trofeu 
Diputació de València, comença un nou 
període per a disfrutar de la pilota al seu 
màxim nivell. Novament les primeres 
espases tornen a preparar les seues 
armes per tal de participar en una de les 
batalles més boniques de la competició 
on la vaqueta és la protagonista. Sis 
formacions d’escala i corda, i altres sis 
de raspall, que buscaran emportar-se el 
trofeu de campions a casa. 

En el cas de l’alt, seran quatre trios 
i dues parelles les que pugnaran per 
escriure el seu nom al quadre d’honor 
com a campions. Pel que fa al raspall, 
sis trios tractaran de ser els nous reis de 
la Lliga. Sense cap dubte, i donat l’equi-
libri que s’ha buscat al configurar els 
equips, l’emoció i l’espectacle esportiu 
està assegurat. 

Un any més Bankia es posiciona al 
costat de l’esport autòcton dels valenci-
ans per caminar junts de la mà i buscar 
sempre la millora del món professional, 
així com donar cabuda dins dels seus 
patrocinis al món femení. Este any, 
l’entitat bancària ha sumat a les seues 
competicions la Lliga Bankia d’Elit Fe-
menina i el Campionat Individual Bankia 
d’Elit Femení. 

Redacció: Mari Carmen Montes.
Disseny i maquetació: Antonio Mateo i Ariadna Rodríguez.
Coordinació: Guillermo Sanahuja.
Direcció: Plusmarca / Ferida.
Fotografia de portada: José A. Monteagudo.
Imatges: Mari Carmen Montes, Museu de la Pilota el Genovés, Rafa Honrubia i Pablo Chacón.
Vaqueta és una publicació de BANKIA.

Els quatre millors equips de la fase regular es classifiquen per a la fase final.
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RESUM EDICIÓ 2017 
La Lliga dels joves

L’any 2017 la Lliga Professional de 
Raspall va estar caracteritzada per la 
joventut explosiva que va protagonitzar 
les partides de semifinals i la gran final 
de la competició. Les edats dels pilotaris 
en esta fase del campionat estaven com-
preses entre els 17 i els 26 anys, senyal 
del salt generacional que s’ha produït 
durant els darrers anys a esta modalitat 
de la pilota valenciana. 

De fet, la Lliga de 2017 va servir 
perquè molts dels joves que la disputa-
ren, aplegaren per a quedar-se entre les 
primeres figures del raspall. A la gran fi-
nal, jugada als trinquets de Bellreguard 
i Oliva, hi havia dos joves especialment 
il·lusionats, Pablo i Raúl, que forma-
ren equip junt amb Sanchis. Els dos 
primers debutaven en la competició i de 
quina manera.

Amb l’experiència del seu company 
esquerrà de Montesa van anar pas a 
pas encaminant-se cap a la final de les 
finals. Nervis, entusiasme, alegria… i 
molts altres sentiments van fer de les 
setmanes prèvies, uns dies únics per a 
tots ells. 

Quadre d’honor històric

1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Data

MIGUEL DE C, LEANDRO, JULIO
MIGUEL DE C, SANCHIS, LLUIS
SIMATERO, PASQUALITO, ANTONIO
SIMATERO, PASQUALITO, ANTONIO
MALONDA II, BALDUINO, FRANCISCO
PASQUAL II, PINET
COETER I, LEANDRO I
LORIPET, FRANCISCO
PEPITO, ALBERTO, FELIX
LORIPET, ERNESTO
GORXA, MORO
ARMANDO, MORERA
BATISTE II, MORO
ARMANDO, TERRILLA
CARLOS, MORERA
WALDO, MORO
BATISTE II, ALBERTO
FEDE, AGUSTÍ, ERNESTO
CARLOS, FRANCISCO
WALDO, FRANCISCO
WALDO, VILARE
LORIPET, MORO, BATISTE II
JUAN G, ARMANDO, GALAN
MALONDA IV, ALBERTO, LEANDRO III
GORXA, ALBERTO, GALAN
WALDO, SALVA, XOTO
DAVID, COETER II, JAVI
WALDO, SIDAHMED
WALDO, SANCHIS
PUNXA, COETER II
MARRAHI, JOSEP (ALBERTO)
SERGIO, ALBERTO, ROBERTO
RICARD, SANCHIS, ROBERTO
MOLTÓ, BRISCA

Campions

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ARTAL, MORERA
BATISTE II, TERRILLA
JUAN, TERRILLA
BATISTE II, AGUSTÍ
BATISTE II, AGUSTÍ
SANTI, TONET, VILARE
WALDO, FRANCISCO
SALVA, GALAN, COETER II
WALDO, VILARE
BATISTE II, CARLOS, JAVI
GORXA, COETER II, LEANDRO III
WALDO, GALAN
LORIPET, AGUSTÍ, J. CARLOS
LORIPET, SALVA, DORIN
MALONDA IV, COETER II, CANANA II
GORXA, AGUSTÍ, JAVI
JOSEP, ALBERTO, ALEX
JOSEP, ALBERTO
MOLTÓ, ALBERTO, LEANDRO III
PEPE, MORO, XOTO
MONCHO, SANCHIS, MIRAVALLES
GUILLE, MORO, TONET II
IAN, MORO, MIRAVALLES
PABLO, SANCHIS, RAÚL

Subcampions

Però l’alegria total va ser per a Moltó i 
Brisca. Tots dos aconseguiren per pri-
mera vegada una competició a la qual 
li tenien moltes ganes. El de Barxeta ja 
havia tingut ocasió de disputar una final 
de Lliga, però no ho havia fet encara el 
mitger d’Oliva.

Este any canvien els integrants dels 
equips, canvia el número de jugadors 
i tots competiran en trio, i la final es 
jugarà a una única partida. Però les 
ganes de guanyar, de passar-ho bé 
només poden anar en augment. Això 
no canvia. La joventut va aplegar per 
a quedar-se i junt amb els més experi-
mentats sobre les lloses, faran disfrutar 
de valent a l’espectador.
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Brisca: “Si disfrutem, els resultats 
vindran sols”
Com afrontes la Lliga de 2018?
L’afronte amb la mateixa il·lusió que 
totes les que he jugat fins al moment. 
Pense que la Lliga és la competició per 
equips més important que hi ha i sempre 
dona una motivació extra el fet de poder 
formar part d’ella.

Pot ser en esta ocasió siga un poc 
més especial després d’haver-la gua-
nyat en 2017?
No, com he dit abans, cada Lliga 
s’afronta de manera independent i jo, 
personalment, no tinc en compte que la 
vaig guanyar l’any passat. Simplement 
intente estar centrat al 100% per poder 
guanyar esta altra vegada.

En esta ocasió no has format equip 
amb Moltó. T’haguera agradat jugar 
de nou junt amb el rest de Barxeta?
Jo amb Moltó forme molt bona parella 
i estic molt a gust jugant amb ell, però 
crec que nosaltres no tenim eixa decisió 
i al final el que hem de fer és intentar 
adaptar-nos a l’equip que ens toca i 
disfrutar amb eixe equip. Però sí, m’ha-
guera agradat jugar amb ell, perquè no? 
Això no lleva que estiga molt content 
amb l’equip que m’ha tocat.

Parlant del teu equip, quines sen-
sacions et dóna jugar amb Guadi i 
Miravalles?
Tinc sensacions molt bones perquè són 
jugadors amb els que tinc molt bona 
relació, especialment amb Miravalles. 

Ens ajuntem prou per a sopar i fem 
viatges junts. Fa prou que no compar-
tisc trinquet amb Guadi, però pel que 
he sentit està en molt bon moment de 
forma. Té molt bones mans i la pilotada 
molt llarga. Això quan hem de jugar 
contra tres, és d’agrair. Pel que fa a 
Miravalles, pense que és un jugador 
veterà que té moltes taules dins del 
trinquet i estic molt a gust jugant amb 
ell. Crec que no tindrem cap problema 
en adaptar-nos perfectament i disfrutar 
jugant, que crec que és el més impor-
tant. Si fem això, pense que els resul-
tats vindran soles.

T’has plantejat directament l’objec-
tiu de tornar a guanyar la Lliga o 
eres més d’anar partida a partida?
Sí, clar, m’he plantejat l’objectiu de gua-
nyar-la però centrant-me en cada una de 
les partides. Crec que és l’única forma 
de poder aconseguir-la. T’has d’adaptar 
a cada partida segons el trinquet i els 
rivals que tingues.

Com veus a la resta d’equips?
Veig trios molt forts, al meu paréixer, so-
bre tot els trios de Moltó i Ian. Com ja ha 
demostrat Moltó, després de guanyar la 
seua primera partida amb contundència, 
serà un trio que s’haurà de tindre molt 
en compte. El trio de Ian igual, perquè 
són jugadors amb molta pegada i molt 
restadors. Això no vol dir que qualsevol 
altre trio et puga guanyar igualment si 
no tens el teu millor dia, o fins i tot si el 

tens. Però a priori, eixa és la sensació 
que em dóna el campionat.

Es prepara igual la Lliga que qualse-
vol altre campionat o té uns requi-
sits diferents?
En general la pilota valenciana és molt 
difícil de preparar en l’aspecte físic per-
què no tenim un calendari ben organitzat 
des de principi d’any i això dificulta un 
poc que arribes als moments que tu vols 
en el teu millor estat físic. Però jo crec 
que això queda un poc en mans del pre-
parador i crec que sí que s’ha de baixar 
un poc la càrrega d’intensitat per a poder 
estar al 100% en les partides de la Lliga. 
Per la resta, tot és igual.

Existeixen el teu cas una pressió 
extra per ser el vigent campió?
Personalment no gastaria la paraula pres-
sió, jo diria confiança. Ara mateix tinc 
unes bones sensacions del meu estat de 
joc, i em veig amb il·lusió i molta confian-
ça per poder donar la meua millor versió.

Esta competició és un dels teus 
majors reptes com a mitger o tens 
algun altre que et faria especial 
il·lusió?
No, pense que no. Sóc un jugador que 
em menege molt per sensacions i el que 
busque al llarg de l’any és estar el major 
temps possible amb eixes sensacions 
i intentar guanyar el major número de 
partides possibles. Si són de campionat, 
molt millor perquè es queda reflectit al 
palmarés. Però no és un objectiu que he 
posat al meu cap i estic obsessionat amb 
això específicament.
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Ajuntament de Barxeta

El vigent campió, Moltó, encara l’edició de 2018 
amb dues novetats fonamentals. Per a esta Lliga 
Bankia juga en trio i no forma equip amb el mitger 
junt amb el que es va proclamar campió l’any pas-
sat, Brisca. Tonet IV i Lorja completen la formació 
de Barxeta que, una vegada més, lluitarà per estar 
a la fase final de la competició. 

MOLTÓ
Alfonso Moltó Puertas
Rest
25 anys
Barxeta

TONET IV
Tonet Ordiñana Llopis
Mitger
19 anys
Genovés

LORJA
Paco Lorja Jordan
Punter
24 anys
Alzira

Ajuntament de Llosa de Ranes

MIRAVALLES
Rubén González Miravalles
Punter
32 anys
Genovés

BRISCA
Sergi Garcia Sanjuan
Mitger
26 anys
Oliva

GUADI
Pepe Canet Vercher
Rest
25 anys
Llosa de Ranes

L’altre campió de 2017, Brisca, forma equip amb 
dos pilotaris amb experiència com són Guadi de 
la Llosa i Miravalles de Genovés. Un trio potent 
que de ben segur donarà molta guerra a tots els 
seus contrincants.

Lorja, Moltó i Tonet IV. Guadi i Brisca.
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Ajuntament de Genovés

COETER II
Francisco Luis Brines Ferrer
Mitger
39 anys
Simat de la Valldigna

NÈSTOR
Nèstor Portes Morell
Punter
24 anys
Pego

SERGIO
Sergio Navarro Masip
Rest
27 anys
Genovés

Sergio passa per un bon moment de forma que, 
junt amb l’experiència del mitger de Simat de la 
Valldigna i l’efectivitat de Néstor, poden ser clau 
per a clavar-se en la fase final de la competició. El 
rest de Genovés juga molt còmode en trio i la seua 
facilitat per a jugar-la a l’aire suposa una dosis de 
tranquil·litat per al seu equip. 

Ajuntament de Senyera

CANARI
Jose Luis Planes Tejada
Mitger
26 anys
Xeraco

RICARDET
Josep Llopis Cerdà
Punter
23 anys
Genovés

IAN
Ian Álvarez Tomás
Rest
22 anys
Senyera

El campió Individual de 2017 defendrà l’escut del 
seu poble, Senyera, per a la qual cosa comptarà 
amb l’ajuda de Canari i Ricardet. Ian té ara l’opor-
tunitat de tornar a demostrar el seu domini de la 
vaqueta i la Lliga Professional és un moment idoni 
per a fer-ho. 

Canari, Ian i Ricardet. Sergio i Nèstor.



12 13

Ajuntament de Vva. de Castellón

SEVE
Seve Martínez Murillo
Mitger
18 anys
Vva. de Castellón

RAÚL
Raúl Sanchis Pou
Punter
20 anys
Genovés

MARRAHÍ
Julio Marrahí Ruano
Rest
27 anys
Vva. de Castellón

L’espectacle està assegurat amb el rest de Villa-
nueva de Castellón, que aplega amb més ganes 
que mai. Secundat per una de les revelacions de 
2017, el seu veí Seve, i per Raúl, que va debutar 
l’edició anterior i va aplegar a la final, este equip 
és molt prometedor.

Ajuntament d’Almiserà

La força i l’experiència de Sanchis serà fonamental 
per a capitanejar un equip relativament jove, al 
qual el de Montesa haurà de prendre la batuta i 
portar el ritme de cada partida. Sanchis ja va jugar 
la final de 2017, junt amb Pablo i Raúl, però no 
aconseguiren emportar-se el títol a casa en caure 
front a Moltó i Brisca.SANCHIS

Jaume Sanchis Soriano
Mitger
24 anys
Montesa

GABI
Gabriel Gomar Garcia
Punter
25 anys
La Pobla del Duc

MONTANER
Josep Montaner Pérez
Rest
19 anys
Almiserà

Montaner, Sanchis i Gabi. Seve i Raúl.
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El protagonisme dels didals
La modalitat de raspall és inconcebible 
sense un element de protecció clau: els 
didals. La forma de colpejar la pilota en 
esta modalitat és singularment diferent 
a la forma en que es fa a escala i corda. 
La raspada comporta un perill per a les 
puntes dels dits, que han de protegir-se 
amb la utilització dels didals esmentats. 

Segons la zona geogràfica de la 
Comunitat, estes proteccions reben 
diferents noms: didals, dits, didalets, 
ditets… però tots tenen un mateix 
objectiu, protegir els dits dels pilotaris, 
fent-los sentir segurs al raspar, embellint 
més encara el seu joc. 

Es tracta d’una peça tubular de pell 
que està cosida amb filferro de forma 
que deixen el buit corresponent per a 
introduir els dits. Per a fer-los s’utilitzen 
patrons metàl·lics o de cartró i després 
s’eixuguen amb un bastó de fusta de la 
mida dels dits. 

Habitualment els jugadors col·loquen 
cotó entre el didal i la punta del dit, per 
fer-lo més còmode i que s’adapte bé a 
la seua fisonomia. Després, hauran de 
fixar-los a la mà amb esparadrap. Actu-
alment s’utilitzen molt els de plàstic, que 
es fan de forma mecànica i no artesanal. 

En l’ADN de BANKIA existeix vertadera passió per la pilota valenciana. Estem 
compromesos en la promoció del “joc” i en la posada en valor de la seua 

cultura. Compartim la proximitat, la integritat, l’esforç, el treball en equip i la 
professionalitat. Per açò, Bankia és el patrocinador de la “Lliga Professional Bankia 

d´Escala i Corda”, la “Lliga Professional Bankia de Raspall – Trofeu Diputació de 
València”i del “Campionat Individual Bankia – Trofeu President de la Generalitat 

Valenciana”. Perquè a Bankia continuem treballant per la pilota valenciana.

Amb la col·laboració de




