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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’escala 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 Comunitat Valenciana.
Una competició feta per als espectadors, 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 modalitat, 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 puntuació 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.

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 seleccionades 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 passaran 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.

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.
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Fase regular
PRIMERA VOLTA
JORNADA 1

Dv 11 gener
Ds 12 gener
Dll 14 gener

18:30
18:00
18:00

El Genovés
Bellreguard
Xeraco

BARXETA
EL GENOVÉS
OLIVA

DÉNIA
VVA. DE CASTELLÓN
XERACO

18:30
18:30
18:15

Piles
Llosa de Ranes
Oliva

EL GENOVÉS
OLIVA
DÉNIA

XERACO
BARXETA
VVA. DE CASTELLÓN

16:30
18:30
18:00

Guadassuar
El Genovés
Bellreguard

DÉNIA
EL GENOVÉS
BARXETA

XERACO
OLIVA
VVA. DE CASTELLÓN

18:30
18:30
12:00

El Genovés
Llosa de Ranes
Xeraco

VVA. DE CASTELLÓN
DÉNIA
BARXETA

XERACO
OLIVA
EL GENOVÉS

17:00
18:00
12:00

Sueca
Bellreguard
Ontinyent

VVA. DE CASTELLÓN
DÉNIA
BARXETA

OLIVA
EL GENOVÉS
XERACO

JORNADA 2

Dv 18 gener
Ds 19 gener
Ds 19 gener
JORNADA 3

Dc 23 gener
Dv 25 gener
Ds 26 gener
JORNADA 4

Dv 1 febrer
Ds 2 febrer
Dg 3 febrer
JORNADA 5

Dv 8 febrer
Ds 9 febrer
Dg 10 febrer

EQUIPS
BARXETA: Moltó, Josep i Lorja.
XERACO: Pablo, Canari i Raúl.
OLIVA: Montaner, Brisca i Gabi.

VVA. DE CASTELLÓN: Marrahí, Tonet IV i Néstor.
EL GENOVÉS: Sergio, Seve i Ricardet.
DÉNIA: Ian, Sanchis i Miravalles.

NORMATIVA RASPALL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 25, començant de 0.
L’equip vencedor suma 2 punts, el vençut en sumarà 1 si aplega a 20.
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).
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SEGONA VOLTA
JORNADA 6

Dv 15 febrer
Ds 16 febrer
Dg 17 febrer

18:30
18:15
12:00

Piles
Oliva
Xàbia

BARXETA
EL GENOVÉS
OLIVA

DÉNIA
VVA. DE CASTELLÓN
XERACO

16:30
18:00
18:30

Guadassuar
Bellreguard
Llosa de Ranes

DÉNIA
OLIVA
EL GENOVÉS

VVA. DE CASTELLÓN
BARXETA
XERACO

18:30
18:00
12:00

El Genovés
Bellreguard
Xeraco

DÉNIA
EL GENOVÉS
BARXETA

XERACO
OLIVA
VVA. DE CASTELLÓN

23:00
18:30
12:00

Guadassuar
Llosa de Ranes
Dénia

BARXETA
VVA. DE CASTELLÓN
DÉNIA

EL GENOVÉS
XERACO
OLIVA

18:30
18:00
12:00

Piles
Bellreguard
Oliva

DÉNIA
BARXETA
VVA. DE CASTELLÓN

EL GENOVÉS
XERACO
OLIVA

JORNADA 7

Dc 20 febrer
Ds 23 febrer
Ds 23 febrer
JORNADA 8

Dv 1 març
Ds 2 març
Dg 3 març
JORNADA 9

Dv 8 març
Ds 9 març
Dg 10 març
JORNADA 10

Dv 15 març
Ds 16 març
Dg 17 març

Semifinal
ANADA

Cap de setmana del 22 al 24 de març
TORNADA

Cap de setmana del 29 al 31 de març

Final
Diumenge 14 d’abril

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

06 R E S U M 2 0 1 8

La final de les finals
Amb el permís de les altres competicions
oficials que es duen a terme durant la
temporada esportiva, la final de la Lliga
té un caràcter que la fa més especial si
cap. Un dia de festa, de famílies, d’amics
que donen suport als seus jugadors. Un
dia que sempre es recorda.
Acostumat a fer-ho, el trinquet el
Zurdo de Bellreguard va obrir les seues
portes per a acollir l’última partida de la
Lliga Bankia de raspall. Dos trios sobre
les lloses i un únic objectiu: alçar el trofeu dels campions.
A més, l’expectació de veure de nou
un enfrontament entre Ian, qui ocupava
la posició de campió individual, i Moltó,
que ho havia fet els dos anys anteriors,
va motivar encara més l’assistència dels
espectadors al trinquet de la comarca
de la Safor. Ian, Canari i Ricardet contra
Moltó, Tonet IV i Lorja. Els primers s’havien desfet de Guadi, Brisca i Miravalles
en la semifinal de La Llosa de Ranes, els
segons de Sergio, Coeter II i Néstor al
trinquet de Xeraco.
I així, després d’un llarg camí fins a la
fase final, aplegà el dia 25 de març per a
conéixer als nous reis d’este important
campionat. I eixe dia, Ian, Canari i Ricardet ho van brodar i amb un tanteig final
de 25-5 contra l’equip de Barxeta, van
tancar una Lliga pràcticament perfecta,
protagonitzant ells eixa anhelada fotografia amb les copes de campions.

QUADRE D’HONOR

Quadre d’honor
Lliga

Data

Campió

Subcampió

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

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
2018

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, FÉLIX
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
MARRAHÍ, JOSEP (ALBERTO)
SERGIO, ALBERTO, ROBERTO
RICARD, SANCHIS, ROBERTO
MOLTÓ, BRISCA
IAN, CANARI, RICARDET

ARTAL, MORERA
BATISTE II, TERRILLA
JUAN, TERRILLA
BATISTE II, AGUSTÍ
BATISTE I, AGUSTÍ
SANTI, TONET, VILARE
WALDO, FRANCISCO
SALVA, GALAN, COETER II
WALDO, VILARE
BATISTE II, CARLOS, JAVI
GORXA, COETER II, LEANDRO III
WALDO, GALÁN
LORIPET, AGUSTÍ, J. CARLOS
LORIPET, SALVA, DORIN
MALONDA IV, COETER I, CANANA II
GORXA, AGUSTÍ, JAVI
JOSEP, ALBERTO, ALEX
JOSEP, ALBERTO
MOLTÓ, ALBERTO, LEANDRO III
PEPE, MORO, XOTO
MONCHO, SANCHIS, MIRAVALLES
GUILLE, MORO, TONET IV
IAN, MORO, MIRAVALLES
PABLO, SANCHIS, RAÚL
MOLTÓ, TONET IV, LORJA
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Canari durant la final de la Lliga 2018

CANARI

Canari és un d’eixos jugadors amb esperit de líder, dels que tira de l’equip en
tot moment per a mantenir els ànims on
toca. L’any 2018 va guanyar el títol per
equips més important de la temporada
junt amb Ian de Senyera i Ricardet del
Genovés. Aconseguir la Lliga per primera
vegada va ser tot un premi al sacrifici
i constància amb què este jugador de
la localitat de Xeraco es prepara per a
oferir el màxim nivell esportiu cada vegada que bota a les lloses dels trinquets
on ha de disputar els seus enfrontaments. Ara, i amb nous companys, va
cercant la segona.
Tornes a tindre a la mà l’oportunitat de
guanyar la Lliga, com encares la d’enguany? És diferent de la de 2018?
Està clar que enguany em toca defendre
el títol, tinc a dos xiquets i vull guanyar
amb ells. Sempre et queda l’espineta

quan diuen que has guanyat la Lliga per
haver jugat amb el campió individual.
Ara vull guanyar sent jo el capità. Està
clar que jo era el capità de Ian, però Ian
jugava més que jo –bromeja Canari–.
Notes eixa pressió per ser l’actual defensor del títol?
No, jo com era l’únic jugador que no havia
aplegat a cap final ni res, ha sigut aplegar
a la meua primera final de la Lliga i em
vaig llevar un pes de damunt. Estic disfrutant més i el 2018 ha sigut el millor any
de la meua carrera esportiva i ho disfrutaré, pressió ninguna, m’ho passaré bé,
i més tenint als dos companys que tinc,
que dins del vestuari som molt amics.
Canvies de companys respecte de la Lliga
de l’any passat, com veus el teu equip?
Des de fa uns mesos sóc el preparador
físic de Pablo i això és un punt a favor
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L’any passat no
només vam guanyar
la Lliga perquè vam
jugar més, sinó perquè nosaltres vam
ser un equip.

meu perquè entrenem cada setmana. És
un xic valent i té molt de caràcter i a mi
m’agrada això, que em criden, que del
darrere sàpiga que estic ahí. Jo sóc el
capità i a vegades parle més que jugue,
però això també és la meua feina, manar i
transmetre confiança tant a Pablo com a
Raúl. Raúl és dels millors punters que hi
ha per a reforçar el nostre equip.

El mitger de Xeraco colpejant la pilota

Es crea una espècie de família entre els
companys amb què jugaràs durant estos
tres mesos i mig?
Sí, res més estar els equips ja havíem creat la dinàmica de grup. Si la Lliga són quatre mesos, si hi ha algun problema amb un
jugador, s’ha d’aclarir com més prompte
millor perquè no pots estar quatre mesos
en un jugador que no és sent part de
l’equip. L’any passat no només vam guanyar la Lliga perquè vam jugar més, sinó
perquè nosaltres vam ser un equip.
En quin moment et trobes tu ara?
Em veig de categoria, he tingut unes vacances que feia dos o tres anys no tenia,
i pense que la clau és estar en març fort
per a poder encarar les semifinals i la
final en el punt que toca.

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

Lorja, Josep i Moltó

Moltó
Alfonso Moltó Puertas
Rest
26 anys
Barxeta
2017

JOSEP

El campió individual Moltó encapçala l’equip que
representa al seu poble amb la motivació extra
d’aquell qui defensa la condició de número u de la
modalitat. Passa per un moment de joc esplèndid
i amb la gran ajuda de Josep i Lorja, oferiran grans
vesprades de pilota. Moltó i Josep ja saben el que
significa guanyar la Lliga. Lorja es va quedar a les
portes l’any passat després d’aplegar a la final.

Josep Rodríguez Gómez
Mitger
29 anys
Xeraco
2014

LORJA
Paco Lorja Jordán
Punter
19 anys
Alzira

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

Ian, Miravalles i Sanchis

Ian
Ian Álvarez Tomàs
Rest
23 anys
Senyera
2018

SANchis

L’any passat Ian va assaborir per primera vegada el
significat de proclamar-se campió de la Lliga. Enguany canvia de companys, però jugarà amb el pilotari que més Lligues ha guanyat dels que participen
en l’edició actual, Sanchis. El de Montesa lluitarà per
a aconseguir el tercer títol. A la punta tindran a Miravalles, una autèntica garantia de constància i esforç
per a sumar quinzes a favor dels seus.

Jaume Sanchis Soriano
Mitger
25 anys
Montesa
2012 / 2016

Miravalles
Rubén González Miravalles
Punter
33 anys
El Genovés

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

Ricardet, Sergio i Seve

SErgio
Sergio Navarro Masip
Rest
28 anys
El Genovés
2015

Seve

Sergio també està entre els que saben com és d’especial alçar eixa copa de la Lliga. Enguany té l’oportunitat de tornar a lluitar per ella i ho farà acompanyat del també local Ricardet, que va guanyar en
l’edició anterior. Com a mitger comptaran amb la
inestimable ajuda de Seve. El pilotari de Villanueva
de Castellón tornà a destacar en l’Individual de 2018,
al qual va caure en la semifinal contra Moltó.

Seve Martínez Murillo
Mitger
19 anys
Villanueva de Castellón

Ricardet
Josep Llopis Cerdà
Punter
24 anys
El Genovés
2018

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

Gabi, Brisca i Montaner

Montaner
Josep Montaner Pérez
Rest
20 anys
Almiserà

Brisca
Sergi Garcia Sanjuan
Mitger
27 anys
Oliva
2017

Montaner, Brisca i Gabi, un trio amb molta ‘garra’
combinant joventut i experiència. El mitger d’esta
formació representa al seu poble, i amb el record
d’haver-se proclamat campió de Lliga en 2017 pot
portar pel bon camí als seus companys. La treta del
rest d’Almiserà, la gran potència de Brisca i la gran
evolució del punter durant l’últim any poden ser
letals de cara als contrincants.

Gabi
Gabriel Gomar Garcia
Punter
26 anys
La Pobla del Duc

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

Marrahí, Néstor i Tonet IV

Marrahí
Julio Marrahí Ruano
Rest
28 anys
Villanueva de Castellón
2014

Tonet IV
Tonet Ordiñana Llopis
Mitger
20 anys
El Genovés

Per tots és conegut el carisma de Marrahí, que encapçala l’equip que representa a la seua localitat. El
rest va jugar la final de l’últim Campionat Individual,
on va ser superat per Moltó. Ara es mesurarà a la
resta dels equips formant un gran bloc amb Tonet IV
i Néstor. El jove mitger del Genovés va quedar subcampió l’any passat i vol aconseguir la seua primera
Lliga. El punter de Pego tanca un potent trio que
donarà molta guerra.

Néstor
Néstor Portes Morell
Punter
25 anys
Pego

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

Raúl, Pablo i Canari

Pablo
Pablo Bertomeu Sanlorenzo
Rest
21 anys
Barxeta

Canari
Jose Luis Planes Tejada
Mitger
27 anys
Xeraco
2018

L’equip de Xeraco està capitanejat enguany pel
mitger local Canari. En 2018 va ser ell qui guanyà la
Lliga junt amb Ian i Ricardet i ara busca revalidar
el títol i continuar fent història. Amb ell juguen dos
joves de la comarca de la Costera, Pablo de Barxeta
i Raúl del Genovés. Dos jugadors que ja aplegaren a
la final en 2017, any en què debutaven, sense poder
aconseguir el títol.

Raúl
Raúl Sanchis Pou
Punter
21 anys
El Genovés

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

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.

