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Set equips contra el rei de copes
EDITORIAL

Publicació de Caixa Popular amb la col·laboració 
de la Fundació per la Pilota Valenciana. 

Amb la present seran tretze les edicions que s’han completat en la Copa 

Diputació de València – Caixa Popular en la modalitat d’escala i corda. Una 

vegada més, la participació ha estat limitada als millors referents del joc d’aire 

i, entre ells, un destaca especialment per la seua trajectòria: Puchol II.

L’escaleter de Vinalesa, que enguany defensa l’escut de l’Ajuntament de la 

Pobla de Vallbona, ha estat capaç de proclamar-se campió en cinc edicions. 

Esta gesta li ha permés ser el primer pilotari que ha guanyat en propietat el 

trofeu que es va estrenar en la passada temporada, quan va aconseguir el títol 

juntament amb Tomàs II. No solament això, Puchol II també va arribar a les 

finals dels anys 2015 i 2016. Per tant, la partida definitiva, el colofó, ha comptat 

amb la presència de Puchol II en més de la meitat de les edicions de la compe-

tició. Indubtablement, és el ‘rei de copes’. 

Converteixen estes magnífiques dades a Puchol II en favorit per a revalidar el 

títol? El temps ho dirà. Però en la pilota és premissa obligada que tots els equips 

estiguen configurats de manera que, a priori, tinguen les mateixes oportunitats 

de guanyar. Així les coses, tal vegada el titular d’este editorial no hauria de ser 

‘Set equips contra el rei de copes’; en realitat, són huit equips que lluitaran per 

un dels títols més preuats de la pilota professional. Tots ells parelles, com és 

norma en la Copa Diputació de València – Caixa Popular, i configurats amb la 

intenció que estiguen compensats. 

 



Calendari
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GRUP A

DILLUNS 07/09 18.30h
La Pobla 

de Vallbona
MARC - TOMÁS II
(MONTSERRAT)

DIVENDRES 11/09 18.30h Vila-real
J. SALVADOR - JAVI

(PEDREGUER - MASYMAS)

DIVENDRES 18/09 18.30h Sueca
MARC - TOMÁS II
(MONTSERRAT)

DISSSABTE 19/09 17.45h Borriana
J. SALVADOR - JAVI

(PEDREGUER - MASYMAS)

DISSABTE 26/09 18.00h
Pelayo

(València)
MARC - TOMÁS II
(MONTSERRAT)

DIUMENGE 27/09 11.30h Xàbia

PUCHOL II - GUILLERMO
(LA POBLA DE VALLBONA)

SORO III - JESÚS
(VILA-REAL - SME)

SORO III - JESÚS
(VILA-REAL - SME)

PUCHOL II - GUILLERMO
(LA POBLA DE VALLBONA)

J. SALVADOR - JAVI
(PEDREGUER - MASYMAS)

SORO III - JESÚS
(VILA-REAL - SME)

PUCHOL II - GUILLERMO
(LA POBLA DE VALLBONA)

DIVENDRES 02/10 18.30h Vila-real

DIVENDRES 02/10 18.30h Sueca
J. SALVADOR - JAVI

(PEDREGUER - MASYMAS)

DIMECRES 07/10 18.30h Guadassuar
J. SALVADOR - JAVI

(PEDREGUER - MASYMAS)

DIVENDRES 09/10 20.00h Dénia
MARC - TOMÁS II
(MONTSERRAT)

DILLUNS 12/10 18.30h
La Pobla de

Vallbona
J. SALVADOR - JAVI

(PEDREGUER - MASYMAS)

1

2

3

4

5

6
DIMARTS 13/10 17.00h Massamagrell

PUCHOL II - GUILLERMO
(LA POBLA DE VALLBONA)

SORO III - JESÚS
(VILA-REAL - SME)

PUCHOL II - GUILLERMO
(LA POBLA DE VALLBONA)

SORO III - JESÚS
(VILA-REAL - SME)

MARC - TOMÁS II
(MONTSERRAT)

SORO III - JESÚS
(VILA-REAL - SME)

PUCHOL II - GUILLERMO
(LA POBLA DE VALLBONA)

JORNADA DIA DATA HORA TRINQUET EQUIP BLAUEQUIP ROIG

DIVENDRES 23/10 18.30h Vilamarxant

DIUMENGE 25/10 11.30h Sueca

SEMI
FINAL 1er GRUP A 2º GRUP B

1er GRUP B 2º GRUP A SEMI
FINAL

MARC - TOMÁS II
(MONTSERRAT)
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GRUP B

-FINAL - - - GUANYADORS SEMIFINALS

DIUMENGE 13/09 11.30h Dénia
GINER - FÉLIX

(DÉNIA)
GENOVÉS II - NACHO

(MURLA)

DIMECRES 16/09 18.30h Guadassuar
GINER - FÉLIX

(DÉNIA)
DE LA VEGA - SANTI

(ALMUSSAFES)

DISSABTE 19/09 18.30h Pedreguer
GENOVÉS II - NACHO

(MURLA)
PERE ROC II - PERE

(BENIDORM)

DIMARTS 22/09 17.30h Massamagrell GINER - FÉLIX
(DÉNIA)

PERE ROC II - PERE
(BENIDORM)

DIVENDRES 25/09 18.30h Vilamarxant
GENOVÉS II - NACHO

(MURLA)
DE LA VEGA - SANTI

(ALMUSSAFES)

DISSABTE 12/09 18.00h Pelayo
(València)

DE LA VEGA - SANTI
(ALMUSSAFES)

PERE ROC II - PERE
(BENIDORM)

DISSABTE 03/10 18.30h

Benidorm
GENOVÉS II - NACHO

(MURLA)
PERE ROC II - PERE

(BENIDORM)
DIUMENGE 04/10 11.30h

GINER - FÉLIX
(DÉNIA)

DE LA VEGA - SANTI
(ALMUSSAFES)

DISSABTE 10/10 18.30h Petrer
DE LA VEGA - SANTI

(ALMUSSAFES)
PERE ROC II - PERE

(BENIDORM)

DIUMENGE 11/10 11.30h Murla GINER - FÉLIX
(DÉNIA)

GENOVÉS II - NACHO
(MURLA)

DIVENDRES 16/10 18.30h Vilamarxant GINER - FÉLIX
(DÉNIA)

PERE ROC II - PERE
(BENIDORM)

DISSABTE 17/10 18.00h
Pelayo

(València)
GENOVÉS II - NACHO

(MURLA)
DE LA VEGA - SANTI

(ALMUSSAFES)
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JORNADA DIA DATA HORA TRINQUET EQUIP BLAUEQUIP ROIG

Pedreguer



Quadre d’honor
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Guadassuar va repetir com seu de la final de la Copa d’escala i corda, i 
també es va repetir campió. Puchol II va confirmar-se com el ‘rei de copes’ en 
inscriure el seu nom per cinquena vegada al quadre d’honor. Un fet que va 
atorgar a l’escaleter el nou trofeu en propietat. Tomàs II també va repetir 
presència a la final, però en este cas el de Xaló ho va fer en el bàndol triomfador. 
La parella representant de Vinalesa va ficar el 60-35 al lluminós gràcies al seu 
bon fer des de l'inici de la final. A l’altre costat estaven De la Vega i Jesús, que 
en el cas contrari van pagar les dificultats a l'arrancar, situació va posar el 
marcador en 45-20. Puchol II va oferir una nova classe al rebot i va saber 
domar els nervis de Tomàs quan els rivals es ficaren a dos jocs (45-35). La 
remuntada es va quedar en l’intent.

El trofeu va parar a Vinalesa
Puchol II, acompanyat de Tomàs II, es va 
emportar el guardó en propietat en procla-
mar-se campió per cinquena vegada.
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CAMPIÓ SUBCAMPIÓ

ÁLVARO - JESÚS - HERRERA
-

VICTOR - FÉLIX - CANARI
-

SORO III - FÉLIX - HÉCTOR II
(Aj. de Massamagrell)

LEÓN - SARASOL II  - SANTI
(Aj. El Genovés)

GENOVÉS II - RAÚL
(Aj. de Murla I Aj. de Vall Laguar)

MIGUEL - SARASOL II
(Aj. de Calp)

PUCHOL II - JAVI - HERRERA
(Aj. de Murla I Aj. de Vall Laguar)

ÁLVARO - SARASOL II
(Aj. de Xàbia)

PUCHOL II - JAVI - HERRERA
(Aj. de València)

SANTI II - JESÚS - TOMÀS II
(Aj. El Genovés)

ÁLVARO - JNACHO - MONRABAL
(Aj. de Sagunt)

SORO III - SANTI
(Aj. d’Alcàsser)

PUCHOL II - DANI
(Aj. de Vinalesa)

FAGECA - JAVI - MONRABAL
(Aj. d’Alcàsser)

MIGUEL - DANI - CONILLET
(Aj. d’Alzira)

PUCHOL II - NACHO
(Aj. de Vinalesa)

PERE ROC II - JESÚS
(Aj. de la Pobla de Vallbona)

PUCHOL II - MONRABAL
(Aj. de Vinalesa)

PUCHOL II - MONRABAL
(Aj. de Vinalesa)

MARC - PERE
(Aj. de Montserrat)

EDICIÓ

PUCHOL II - CARLOS
(Aj. de Vinalesa)

PERE ROC II - TOMÀS II
(Aj. de Dénia)

I
2008

II
2009

III
2010

IV
2011

V
2012

VI
2013

VII
2014

VIII
2015

IX
2016

X
2017

XI
2018

PUCHOL II - TOMÀS II
(Aj. de Vinalesa)

DE LA VEGA - JESÚS
(Aj. d’Almussafes)

XII
2019



Com senta a un pilotari tindre la Copa al teu palmarés?

És un somni. Qualsevol mitger vol conquerir una Lliga i una Copa en la seua 

posició. Quan ets un xiquet i comences al club del poble desitges viure-ho. 

Aplegar a la final, tenir la pilota clau per a fer el quinze... Tot resumit en hora i 

mitja.

Va ser el teu primer gran trofeu com a mitger. A partir d’ací, creus que se’t 

considera com una opció ferma a la teua posició?

Sí, pense que hi ha un abans i un després. Vaig jugar la Copa de 2018 amb 

Pere Roc II i vam perdre a la final, però crec que es va quedar com una anèc-

dota. Porte tot el 2020 sense jugar de punter. I després de la Copa de 2019 

només vaig participar en la punta en quatre partides.

Parles de 2020, campió de la Lliga Bankia i del Diputació d’Alacant.

Si contem un any des de la Copa fins a la d’esta edició, l’efectivitat a l’hora 

d’alçar trofeus és prou alta. Enguany he participat en tres campionats i he 

guanyat dos, a més de ser finalista al Trofeu de l’Arròs de Sueca. El balanç és 

perfecte, tant de bo que els anys que em queden de pilota siguen com este, 

serà difícil superar-lo.

De Puchol II a Marc. Nova parella, com és jugar amb el de Montserrat?

Marc és molt guerrer. És clar que té menys experiència que Puchol II. Tal 

volta en ell tenia més confiança per la seua seguretat al rebot. Tot i això, jo estic 

a gust amb Marc que, a més, és dels pilotaris més en forma. Ara tinc més 

responsabilitat en la parella. Parlem molt durant la partida i compartim les 

tasques en el joc. L’objectiu mínim és aplegar a la final.

0908

Tomàs II: 
Una temporada per emmarcar

L’ ENTREVISTA

La Copa del 2019 porta el teu nom, com vas viure este èxit?

- Des del principi em vaig acoblar amb Puchol II i vaig jugar a gust. Com a 

mitger no havia guanyat cap trofeu dels grans. Vaig treballar molt, era el novell 

front a gent més experta i era imprescindible suplir-ho amb concentració. No 

va ser fàcil, necessitàvem entendre’ns, sobretot a les partides amb els marca-

dors igualats. S'ha de saber deixar la pilota al rest i quan és teua, tancar el 

quinze. Cadascú ha de conéixer la seua tasca i ser un equip compacte. Això és 

el que et fa aplegar al tram final. 

“Hi ha un abans i després de la Copa de 2019 
com a mitger. En 2018 vaig ser finalista però 
va quedar en una anècdota”



TOMÀS II
Juan Bautista Buigues Mestre.

Mitger.

30 anys.

Xaló.

 

MARC
Marc Gimeno Sánchez.

Rest.

25 anys.

Montserrat. 

 

La Pobla de Vallbona

PUCHOL II
Francesc Xavier Puchol Cataluña.

Rest.

28 anys.

Vinalesa.

 

GUILLERMO
Guillermo Alandes.

Mitger.

25 anys.

El Puig.
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Falten qualificatius per a descriure l’estat de forma de Puchol II, que ve de 

meravellar en la Lliga, que precisament va guanyar amb Guillermo com a 

punter. El pilotari del Puig ha fet eclosió en el present curs i el canó que sempre 

ha tingut per braç dret és ara una arma de precisió, guiada per l’excel·lent 

escaleter de Vinalesa.  

Potència i pegada és la qualitat predominant en este equip on Tomàs II, que 

es troba en el millor moment de la seua carrera esportiva, defensa el títol en la 

temporada en la qual també ha estat campió de la Lliga. Atenció a Marc perquè 

la continuïtat li està permetent ser un dels escaleters més decisius del joc per 

dalt corda

Montserrat Ajuntament
de Montserrat

Ajuntament
de La Pobla de Vallbona



JESÚS
Jesús Cebriá del Rey.

Mitger.

34 anys.

Silla.

 

SORO III
Francesc Soro Juan. 

Rest.

36 anys.

Massamagrell.

 
Dos veterans que no paren d’acaparar elogis. El campió individual i un 

mitger de joc estètic i alhora resolutiu. Una parella que darrere ho passa tot i 

davant sempre té pilotada de quinze. Això per norma, però si les circumstàn-

cies ho requereixen, els papers es poden intercanviar sense cap problema. 

Equilibri total.

JOSÉ SALVADOR
Jose Salvador Fernandez.

Rest.

22 anys.

Les valls.

JAVI
Javi Sansó León.

Mitger.

36 anys.

Massalfassar.

 

Fa temps que José Salvador està picant a la porta per a entrar en l’elit de 

l’escala i corda. Els números i les bones actuacions li han atorgat la titularitat en 

la Copa, on participa amb un gegant com Javi, que no solament és gran per la 

seua alçada sinó principalment pel seu rendiment en el trinquet. Un aspirant a 

figura i un mestre.
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Vila-real Ajuntament
de Vila-real Pedreguer-masymas Ajuntament

de Pedreguer



FÉLIX
Félix Peñarrubia Larrosa.

Mitger.

40 anys.

Dénia.

 

GINER
Marc Giner Giner.

Rest.

22 anys.

Murla.

GENOVÉS II
José Cabanes Corcera.

Rest.

38 anys.

El Genovés. 

 

NACHO
Ignacio Chacón Dalmau.

Mitger.

31 anys.

Beniparrell. 

 

Equip que és un plat per a paladars exquisits perquè en ell estan les mans 

més privilegiades de la pilota professional, la capacitat que té Genovés II per a 

fer màgia amb la vaqueta. La inspiració també és una qualitat que caracteritza 

a Nacho, un dels mitgers amb més recursos i facilitat per a jugar amb les dues 

mans. 

Giner ha decidit que ha arribat el moment de fer el pas de promesa a figura. 

Des que va acabar el confinament, la trajectòria del rest de Murla està sent 

senzillament espectacular. Félix, que és coneixedor del secret de l’eterna joven-

tut, continua sent un exemple de com s’ha de jugar a pilota i a hores d’ara és 

el gran referent al mig. 

.  
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Dénia Ajuntament
de Dénia Murla Ajuntament

de Murla



PERE ROC II
Rodrigo Sebastià Alonso.

Rest. 

27 anys.

Benidorm.

 

PERE
Pere Ribes García.

Mitger.

35 anys.

Pedreguer.

 

La presència de Pere Roc II ja és garantia que l’equip serà competitiu. 

L’esquerrà està en totes les lluites, en totes les quinieles, pel seu caràcter guan-

yador i perquè és un gran pilotari. I Pere un gran mitger, a qui li ha penalitzat la 

falta de continuïtat. La Copa pot ser la seua gran oportunitat per a recuperar el 

seu lloc entre els millors.

La tècnica depurada de De la Vega i el joc explosiu de Santi; la capacitat de 

l’escaleter per a jugar amb la mateixa solvència amb la dreta i l’esquerra i la 

rapidesa del mitger per a estar sempre davall de la pilota. Es tracta d’una 

parella perfectament compensada, un equip que pot ser l’ideal si les línies 

saben acoblar-se.  
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BenidormAlmussafes Ajuntament
d’Almussafes

DE LA VEGA
Lluís De la Vega Herrero.

Rest.

21 anys.

Almussafes.

 

SANTI
Santiago Ortuño Orquín. 

Mitger.

34 anys.

Finestrat.

 




