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La Lliga dels canvis
Ja està en marxa la que molts consideren 
com la millor competició per equips de la 
pilota valenciana professional. Un any més, 
s’ha donat el tret d’eixida a la Lliga Bankia. 
Vint-i-huit edicions en la modalitat d’es-
cala i corda, dues menys en la de raspall, 
i un total de trenta-sis pilotaris lluitant en 
la mateixa direcció: inscriure el seu nom al 
quadre d’honor de la competició. 

L’esport autòcton preparat per a 
gaudir de tres mesos i mig de jornades 
trepidants, elèctriques, emocionants. A 
més, enguany la Lliga presenta un nou 
format que garanteix, més si cap, grans 
dies de pilota als trinquets de la Comuni-
tat Valenciana. 

Una competició feta per als especta-
dors, encarada al cap de setmana. Amb 
l’objectiu prioritari que el públic puga 
gaudir al màxim de les trenta partides que 
componen la fase prèvia de cada moda-
litat, s’ha configurat un calendari en què 
es jugarà, a excepció de dues partides, 
sempre divendres, dissabte i diumenge. 

A més, amb el nou sistema de puntu-
ació l’emoció es multiplicarà donat que la 
taula classificatòria estarà més ajustada 
que mai. Els vencedors de cada partida 
aconseguiran dos punts, mentre que els 
vençuts d’escala i corda que apleguen 
a 50 sumaran un. En el cas del raspall, 
la formació derrotada que aplegue a 20, 
també sumarà un punt. 

Redacció: Mari Carmen Montes.
Disseny i maquetació: Antonio Mateo i Ariadna Rodríguez.
Coordinació: Guillermo Sanahuja.
Direcció: Plusmarca / Ferida.
Imatges: Micrea i Funpival.
Vídeos: Micrea.
Vaqueta és una publicació de BANKIA.

E D I T O R I A L

La qualitat dels equips configurats és 
màxima. Sis trios per a l’alt, altres sis per 
a aquells que millor saben raspar-la. Les 
primeres espases han sigut selecciona-
des per a competir fins al mes d’abril, 
quan es jugaran les dues grans finals, 
a partida única. Abans, però, els quatre 
millors equips de la Lliga de 2019 passa-
ran a la fase de semifinals, amb partides 
d’anada i tornada. 

Una vegada més, Bankia estarà present 
per a continuar fent costat a la pilota 
valenciana. I no només en les lligues 
professionals, sinó amb els Campionats 
Individuals i les competicions femenines. 
Compartim els valors de la pilota, estem 
compromesos en la promoció del “joc” i en 
la transmissió de la seua cultura.

Continuem treballant per la pilota 
valenciana.
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04 C A L E N D A R I

Fase regular

JORNADA 1

Ds 12 gener
Dg 13 gener
Dg 13 gener
JORNADA 2

Dc 16 gener
Ds 19 gener
Dg 20 gener
JORNADA 3

Dv 25 gener
Ds 26 gener
Dg 27 gener
JORNADA 4

Ds 2 febrer
Dg 3 febrer
Dg 3 febrer
JORNADA 5

Dv 8 febrer
Ds 9 febrer
Dg 10 febrer

18:00
12:00
17:00

18:30
18:15
11:30

18:00
18:00
17:30

18:00
12:00
12:00

23:15
18:15
11:30

Pelayo
Vilamarxant
Bellreguard

Guadassuar
Pedreguer
Benidorm

Vila-real
Pelayo
Benissa

Pelayo
Xàbia
Borriana

Guadassuar
Pedreguer
Benidorm

PRIMERA VOLTA

PEDREGUER MASYMAS
BENIDORM
VALÈNCIA

VILA-REAL
PEDREGUER MASYMAS
BENIDORM

BENIDORM
VILA-REAL
VALÈNCIA

VALÈNCIA
MURLA
VILA-REAL

VALÈNCIA
VILA-REAL
MURLA

ALMUSSAFES
MURLA
VILA-REAL

MURLA
VALÈNCIA
ALMUSSAFES

PEDREGUER MASYMAS
ALMUSSAFES
MURLA

BENIDORM
ALMUSSAFES
PEDREGUER MASYMAS

ALMUSSAFES
BENIDORM
PEDREGUER MASYMAS

NORMATIVA ESCALA I CORDA

• 6 trios participen en la competició, cadascun en representació d’un ajuntament diferent. 
• El campionat té una primera fase en la qual es disputaran 30 partides, quinze d’anada i quinze de tornada. 
• Accediran a semifinals els quatre primers equips de la taula classificatòria. 
• Un sorteig definirà l’encreuament de les semifinals. 
• Les semifinals es jugaran a anada i tornada. 
• Els guanyadors de les semifinals s’enfrontaran en la gran final, a partida única. 
• En cas de lesió, el pilotari seria substituït pel jugador que ocupe la mateixa posició dins del seu equip de la Lliga 2. 
• Si la substitució es produeix en semifinals i l’equip guanya, el substitut jugaria la final. 
• Les partides es juguen a 60, començant de 15.
• L’equip vencedor suma 2 punts, el vençut en sumarà 1 si aplega a 50. 
• En cas d’empat a la classificació, per a accedir a les semifinals es mirarà el coeficient (diferència entre jocs a 

favor i jocs en contra).

BENIDORM: Pere Roc II, Santi i Monrabal II.
VALÈNCIA: Puchol II, Raúl i Bueno.
VILA-REAL: Soro III, Jesús i Carlos.

EQUIPS

PEDREGUER-MASYMAS: Francés, Pere i Tomás II.
ALMUSSAFES: De la Vega, Félix i Nacho.
MURLA: Genovés II, Javi i Héctor.
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Semifinal

Final

JORNADA 6

Dv 15 febrer
Ds 16 febrer
Dg 17 febrer
JORNADA 7

Ds 23 febrer
Dg 24 febrer
Dg 24 febrer
JORNADA 8

Dv 1 març
Ds 2 març
Dg 3 març
JORNADA 9

Ds 9 març
Dg 10 març
Dg 10 març
JORNADA 10

Dc 13 març
Ds 16 març
Dg 17 març

Cap de setmana del 22 al 24 de març

Diumenge 7 d’abril

Les dates i horaris poden canviar per motius organitzatius o climatològics.

Cap de setmana del 29 al 31 de març

23:00
18:00
17:00

17:00
11:30
17:00

18:00
18:00
11:30

18:15
11:30
17:00

18:30
18:00
11:30

Vila-real
Pelayo
Bellreguard

Petrer
Dénia
Massamagrell

Vila-real
Pelayo
La Pobla de V.

Pedreguer
Guadassuar
Massamagrell

Guadassuar
Pelayo
Murla

ANADA

TORNADA

SEGONA VOLTA

VALÈNCIA
BENIDORM
PEDREGUER MASYMAS

PEDREGUER MASYMAS
BENIDORM
VILA-REAL

VILA-REAL
BENIDORM
VALÈNCIA

MURLA
VILA-REAL
VALÈNCIA

VALÈNCIA
VILA-REAL
MURLA

VILA-REAL
MURLA
ALMUSSAFES

VALÈNCIA
ALMUSSAFES
MURLA

ALMUSSAFES
PEDREGUER MASYMAS
MURLA

ALMUSSAFES
PEDREGUER MASYMAS
BENIDORM

ALMUSSAFES
BENIDORM
PEDREGUER MASYMAS
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Ambient de luxe per a proclamar als 
campions
Amb la música i la pólvora de fons, 
amb els monuments emmarcant cada 
carrer de la ciutat de València, la final 
de la Lliga Bankia d’escala i corda es va 
celebrar en plenes festes falleres. I com 
no podia ser d’una altra manera, l’alegria 
dels campions va estellar, com si d’una 
mascletà es tractara. 

Una Lliga trepidant, amb un total de 
sis equips, quatre trios i dues parelles. 
Els ajuntaments de Vinalesa, València, 
Vila-real, Pedreguer, Murla i Benidorm 
van estar representants pels millors 
pilotaris del moment. Un total de quinze 
partides de la fase prèvia es disputaren 
per desvelar els noms dels quatre equips 
semifinalistes. 

Pedreguer va acollir la primera semifi-
nal. A la localitat de la Marina Alta l’equip 
de Benidorm, amb Pere Roc II, Jesús i 

Carlos, va véncer 60-40 al de València, 
format per Soro III i Santi. La segona 
semifinal es va jugar a Vilamarxant. Fins 
a esta localitat es va desplaçar l’alacantí 
Francés, acompanyat per Javi i Bueno, en 
representació de l’Ajuntament de Vila-re-
al. Una alineació de les tres províncies de 
la Comunitat, que els va donar la victòria 
(60-45) front a l’equip de Vinalesa, amb 
Puchol II i Nacho. 

L’emoció, tensió, la il·lusió, les ganes…
van ser màximes quan el dia 18 de març 
el trinquet Pelayo va obrir les seues por-
tes amb l’objectiu de proclamar als nous 
campions de la competició per equips 
més important de l’any. I Pere Roc II ho 
va tornar a fer. Per segon any consecutiu 
alçà l’anhelat trofeu junt amb els seus 
companys Jesús i Carlos.

R E S U M  2 0 1 8
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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
2018

SARASOL, SARASOL II
PIGAT II, XATET II, PEPET
OLTRA, PERELE, PERELE II
PIGAT II, PIGAT III, PEPET
PIGAT II, PIGAT III, SERRANO
ALVARO, OÑATE II, MUEDRA
SARASOL, SARASOL II
SARASOL, SARASOL II
RIBERA, OÑATE II, TINO
ALVARO, DANI
ALVARO, TINO
NUÑEZ, FÉLIX, JESÚS
MEZQUITA, TATO, TINO
MEZQUITA, TATO, CANARI
MEZQUITA, TATO, CANARI
NUÑEZ, MELCHOR, TINO
GENOVÉS II, SARASOL II, HÉCTOR
GENOVÉS II, SALVA, HÉCTOR II
GENOVÉS II, SALVA, NACHO
MIGUEL, DANI
ALVARO, SALVA, HERRERA
SORO III, JESÚS
FAGECA, JAVI, MONRABAL II
PUCHOL II, SANTI
MIGUEL, PERE, HÉCTOR II
PERE ROC II, FÉLIX, MONRABAL II
PERE ROC II, JESÚS, CARLOS

FENOLLOSA, EDI, TINO
PUCHOL, SARASOL II, PASCUAL II
PIGAT II, XATET II, PEPET
OLTRA, SOLAZ, TINO
ALVARO, SOLAZ, JOAQUÍN
OLTRA, JOSE MARIA
NÚÑEZ, VORO, TINO
PIGAT II, PIGAT III, SANCHIS
ALVARO, TATO, PASCUAL II
LEÓN, SARASOL II, FÈLIX
CERVERA, SOLAZ
ÀLVARO, TINO
SARASOL I, SARASOL II
LEÓN, SARASOL II
ÀLVARO, PIGAT III
MEZQUITA, SARASOL II, OÑATE II
MIGUEL, GRAU, RAUL II
SORO III, TATO, OÑATE II
PEDRO, JAVI, OÑATE II
NUÑEZ, TATO, SANTI
FAGECA, JAVI, TINO
PUCHOL II, TATO, HERRERA
LEON, SANTI, TOMÁS II
PERE ROC II, DANI, MONRABAL II
SORO III, SALVA
SORO III, JAVI
FRANCÉS, JAVI, BUENO

Quadre d’honor

1a
2a
3a
4a
5a
6a
7a
8a
9a
10a
11a
12a
13a
14a
15a
16a
17a
18a
19a
20a
21a
22a
23a
24a
25a
26a
27a

Q U A D R E  D ’ H O N O R

Lliga Data SubcampióCampió
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que competirem molt bé i per eixe motiu 
la pressió no la tinc. Vindrà si fem bé les 
coses i estem en semifinals i passem a la 
final. Ahí pot ser que vinga eixa pres-
sió que ha de tindre el jugador a l’hora 
d’afrontar una final.

Es crea una espècie de família entre els 
companys amb què jugaràs durant estos 
tres mesos i mig?
Sí, es crea un vincle molt gran que a mi 
m’agrada destacar com que tens una 
família nova durant la competició, durant 
tres mesos. Passes moltes hores, es 
disfruta molt, pateixes molt dins del trin-
quet, a l’hora d’entrenar, fas molts quilò-

Pere Roc II tractarà enguany de fer 
història sumant-se al club dels privilegi-
ats que compten amb tres lligues al seu 
palmarés. En 2017 va aconseguir inscriu-
re el seu nom com a campió de la Lliga 
Bankia. En aquell moment ho va fer amb 
Félix i Monrabal II. Només un any després 
ho tornà a materialitzar amb l’ajuda de 
Jesús i Carlos. Ara té a la seua mà, i mai 
millor dit, l’oportunitat de fer-se encara 
més gran com a pilotari i continuar, amb 
la que podria ser la tercera Lliga Bankia 
consecutiva, una carrera plena d’èxits. 

Tornes a tindre a la mà l’oportunitat de 
guanyar la Lliga per tercer any conse-
cutiu. Com encares la d’enguany? És 
diferent a les dues anteriors?
Pense que el més especial va ser gua-
nyar la primera Lliga. El més especial de 
tot és començar en este món i començar 
a guanyar algun títol sent professional 
és el més gran que et pot passar com a 
pilotari. Però si aconsegueixes a l’any 
següent una altra vegada guanyar la Lli-
ga, al final penses si podries aconseguir 
tres seguides com Mezquita, com el Ge-
novés va fer en el seu dia. Soles ho han 
aconseguit ells i m’agradaria moltíssim 
estar dins d’eixos tres jugadors que ho 
han aconseguit.

Notes eixa pressió per ser l’actual defen-
sor del títol?
No note eixa pressió perquè estic molt a 
gust en l’equip que m’ha tocat. Primer són 
amics abans que companys i estic segur 

PERE ROC II

L’ E N T R E V I S T A
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Passes moltes hores, 
es disfruta molt, pa-
teixes molt dins del 
trinquet, a l’hora d’en-
trenar, fas molts qui-
lòmetres junts. Al final 
es crea una família 
que és el més bonic de 
la competició. 

metres junts. Al final es crea una família 
que és el més bonic de la competició. 

Canvies de companys respecte de la 
Lliga de l’any passat, esportivament que 
destacaries del teu equip?
Destacaria la unió que tenim sobretot 
i individualment, de cada jugador, som 
molt diferents. Tenim a Monrabal II que 
té la temprança, el fet de saber llegir les 
partides molt bé. Tenim a Santi que és un 
incombustible, no es cansaria de jugar a 
pilota en tot el dia. I jo, si puc aportar al-
guna cosa, igual són eixes últimes finals 
en què he estat estos anys. Eixa tranquil-
litat que pot fer falta en eixes partides 
més complicades que al final s’ha de pas-
sar i solucionar. Jo tractaria de donar eixa 
seguretat a l’equip.

En quin moment et trobes tu ara?
Actualment estic a un 85% perquè estic 
eixint d’una lesió que tenia en el muscle. 
No sabien cert que estava la lesió i que 
tenia el tendó trencat. Estem rehabili-
tant-lo molt bé, puc jugar sense dolor que 
per a mi és el més important i aplegue a 
una Lliga en unes condicions més bones, 
però em queden tres o quatre setmanes 
d’agafar ritme i disfrutar.

Vols saber què pensa Pere Roc II sobre el nou format de la Lliga, 
com veu la resta de competidors o si pensa ja en alçar el títol? 
Escaneja el QR i completa l’entrevista.

09



10 E Q U I P S

De la Vega, Félix i Nacho

Ajuntament d’Almussafes

De la Vega
Lluis De la Vega Herrero
Rest
21 anys
Almussafes

Félix
Félix Peñarrubia Larrosa
Mitger
39 anys
Dénia
    2003 /     2017

Nacho
Ignacio Chacón Dalmau
Punter
29 anys
Beniparrell
    2010

Per si quedava algun dubte, el debut de De la Vega 
en esta gran competició és la prova que el jugador 
d’Almussafes deixa de ser un aspirant a figura per 
a convertir-se en una gran realitat. Delecta als es-
pectadors amb les dues mans, i forma una combi-
nació pràcticament perfecta junt amb la tècnica de 
Félix i l’efectivitat de Nacho. Tant el mitger de Dénia 
com el pilotari de Beniparrell compten amb una 
Lliga a l’esquena.

Escaneja el QR i 
coneix més dades 
de l’equip.
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Monrabal II, Santi i Pere Roc II

Ajuntament de Benidorm

PERE ROC II
Rodrigo Sebastià Alonso
Rest
25 anys
Benidorm
    2017 /     2018

SANTI
Santiago Ortuño Orquín
Mitger
33 anys
Finestrat
    2015

MONRABAL II
Roberto Monrabal Percha
Punter
28 anys
Vilamarxant
    2014 /     2017

Pere Roc II busca la tercera Lliga consecutiva. En 
2017 va guanyar amb Félix i Monrabal II. En 2018, 
amb Jesús i Carlos. Ara torna a unir-se al punter de 
Vilamarxant, que també té dos títols al seu palma-
rés. La formació representativa de la localitat de la 
Marina Baixa la completarà l’alacantí Santi, qui va 
guanyar en l’any 2015. Els tres integrants de l’equip 
tractaran de sumar una més al seu currículum

Escaneja el QR i 
coneix més dades 
de l’equip.
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Héctor, Javi i Genovés II

Ajuntament de Murla

Genovés II
Jose Cabanes Corcera
Rest
37 anys
El Genovés
    2008 /     2009 /     2010

Javi
Javi Sansó León
Mitger
34 anys
Massalfassar
    2014

Héctor
Héctor Vidal Hernández
Punter
32 anys
Laguar
    2008

Genovés II, un altre dels grans referents a esta 
competició, suma tres Lligues al seu palmarés. L’es-
caleter de la localitat que li dóna el seu nom espor-
tiu gaudeix ara d’una segona joventut, enamorant 
amb la seua elegància durant el joc als aficionats. 
Completa l’equip amb un autèntic guerrer, Javi de 
Massalfassar. Un pilotari d’altura que reparteix feina 
a la perfecció amb Héctor, ara lluitant en la posició 
de punter.

E Q U I P S

Escaneja el QR i 
coneix més dades 
de l’equip.
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Pere, Francés i Tomàs II

Ajuntament de Pedreguer–MASYMAS

Francés
Álvaro Francés Moreno
Rest
22 anys
Petrer

PEre
Pere Ribes García
Mitger
33 anys
Pedreguer
    2016

Tomàs II
Juan Bautista Buigues Mestre
Punter 
29 anys
Xaló

De nou, la barreja de joventut i experiència dei-
xen constància de la gran qualitat dels equips. Un 
triangle de pilotaris alacantins que faran tremolar 
les parets dels trinquets on juguen. Francés ja s’ha 
consolidat entre els grans, i continua creixent. En 
2018 va aplegar a la final i ara tornarà a intentar-ho, 
però ho farà amb Pere i Tomàs II, dos referents allà 
on van a fer art amb la pilota de vaqueta.

Escaneja el QR i 
coneix més dades 
de l’equip.
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Raúl, Puchol II i Bueno

Ajuntament de València

Puchol II
Francesc Xavier Puchol Cataluña
Rest
27 anys
Vinalesa
    2015

Raúl
Raúl Cervera Jiménez
Mitger
32 anys
Godelleta

Bueno
Víctor Bueno Gimeno
Punter
28 anys
Meliana

El campió individual Puchol II està preparat per a 
mostrar la seua elegància sobre les lloses i pugnar 
per la que seria la seua segona Lliga. El mitger de 
l’equip de la capital valenciana serà Raúl de Gode-
lleta, que ha tornat a desplegar tot el seu potencial 
i està participant en les competicions més desta-
cades. A la punta, Bueno tornarà a mostrar el seu 
nivell, el mateix que el va fer aplegar a semifinals de 
l’Individual en 2018.

Escaneja el QR i 
coneix més dades 
de l’equip.

E Q U I P S
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Carlos, Jesús i Soro III

Ajuntament de Vila-real

SORO III
Francesc Soro Juan
Rest
34 anys
Massamagrell
    2013

Jesús
Jesús Cebrià del Rey
Mitger
35 anys
Silla
    2003 /     2013 /     2018

Carlos
Carlos Sanchis Pou 
Punter
28 anys
El Genovés
    2018

Soro III defensa la samarreta d’una ciutat que 
pràcticament considera com seua per com es sent 
cada vegada que es desplaça a jugar a la ciutat de 
la Plana. La seua potència restant pilotes junt amb 
l’experiència de Jesús, que compta amb tres lligues, 
i la solvència de Carlos ferint i jugant a la punta 
suposen una magnífica combinació de mestria dins 
del trinquet.

Escaneja el QR i 
coneix més dades 
de l’equip.



A BANKIA compartim els valors de la pilota, estem compromesos en la promoció del 
“joc” i en la transmissió de la seua cultura. Per açò, Bankia és el patrocinador de les 
principals competicions professionals masculines i femenines. Perquè a Bankia 
continuem treballant per la pilota valenciana.

«Si ve la pilota, volea!»,
vol dir emprendre i tirar-se avant.

«Conéixer bé les lloses del trinquet»
és fer de l’experiència un valor.

«No donar mai un quinze per perdut»
significa mantenir tenacitat i perseverança.
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