


0302 EDITORIAL

Amb la present seran tretze les edicions que s’han completat en la Copa Va 
ser en l’edició anterior quan la Copa Diputació de València – Caixa Popular de 
raspall va introduir variacions importants, canvis orientats a la millora de 
l’espectacle que resultaven elements diferenciadors de la competició respecte 
d’altres. Es tractava d’atorgar al torneig d’una identitat pròpia.

La configuració dels equips per parelles sempre ha estat el senyal d’identitat 
del campionat. Amb solament dos components per bàndol, l’exigència és 
màxima i el marge d’error mínim. Si algú falla, el rival guanya.

Després de comprovar la bona acceptació que van tindre els canvis, en el 
present exercici es manté la falta al 7 en la treta, condicionant que obliga el rest 
a realitzar un primer colp més precís i tècnic. Al mateix temps, s’ha evitat en 
bona part que predomine amb claredat el joc del dau, que el traure decante les 
partides. El menor pes de les pilotes és un altre factor que afavoreix la lluita, els 
intercanvis.

El sistema de competició també és manté. Setze equips comencen la 
competició distribuïts en dos grups per a completar una fase regular a anada i 
tornada. Els dos millors equips de cada grup accediran a les semifinals, 
eliminatòries que seran partides inèdites perquè el primer d’un grup jugarà 
contra el segon de l’altre.

Allò que funciona no cal canviar-ho. És més, esta continuïtat permet una 
millor identificació de la Copa com a esdeveniment diferent i important. L’apos-
ta es manté, així com la presència dels millors exponents del raspall. Això sí, la 
porta s’ha obert a noves figures. Pilotaris de renom que han tornat a la primera 
fila, com Josep, i joves valors que s’han guanyat l’oportunitat de formar amb els 
millors, cas de Salelles II i Ximo.

Una Copa amb identitat pròpia

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

-FINAL - - - GUANYADORS SEMIFINALS

DIUMENGE 13/09 18.30h Bellreguard
PUNXA - SANCHIS

(XÀBIA)
IAN - BRISCA

(OLIVA)

DISSABTE 19/09 18.30h
La Llosa de

Ranes
IAN - BRISCA

(OLIVA)
MARRAHÍ - LORJA

(CASTELLÓ)

DIUMENGE 20/09 12.00h Dénia
XIMO - SEVE
(ONTINYENT)

PUNXA - SANCHIS
(XÀBIA)

DIJOUS 24/09 18.30h
Castelló de 

Rugat
XIMO - SEVE
(ONTINYENT)

IAN - BRISCA
(OLIVA)

DISSABTE 26/09 18.30h Bellreguard
MARRAHÍ - LORJA

(CASTELLÓ)
PUNXA - SANCHIS

(XÀBIA)

DIUMENGE 12.00h Ontinyent
XIMO - SEVE
(ONTINYENT)

MARRAHÍ - LORJA
(CASTELLÓ)

DIMECRES 30/09 17.00h

Piles
PUNXA - SANCHIS

(XÀBIA)
IAN - BRISCA

(OLIVA)
DIVENDRES 02/10 18.30h

XIMO - SEVE
(ONTINYENT)

MARRAHÍ - LORJA
(CASTELLÓ)

DILLUNS 05/10 18.00h Castelló
IAN - BRISCA

(OLIVA)
MARRAHÍ - LORJA

(CASTELLÓ)

DIVENDRES 09/10 18.30h El Genovés XIMO - SEVE
(ONTINYENT)

PUNXA - SANCHIS
(XÀBIA)

DIMARTS 13/10 18.30h Oliva
XIMO - SEVE
(ONTINYENT)

IAN - BRISCA
(OLIVA)

DIUMENGE 18/10 12.00h Xàbia
MARRAHÍ - LORJA

(CASTELLÓ)
PUNXA - SANCHIS

(XÀBIA)

1

2

3

4

5

6

JORNADA DIA DATA HORA TRINQUET EQUIP BLAUEQUIP ROIG

Guadassuar

Calendari
EQUIPS RASPALL04

GRUP A

DILLUNS 07/09 18.30h Xeraco SALELLES II - CANARI
(XERACO)

DIMECRES 09/09 17.00h Guadassuar
VERCHER - ROBERTO

(SUECA)

DILLUNS 14/09 18.00h Castelló
BADENES - TONET IV

(EL GENOVÉS)

DIVENDRES 18/09 18.30h Piles
SALELLES II - CANARI

(XERACO)

DILLUNS 21/09 18.30h Xeraco
SALELLES II - CANARI

(XERACO)

DIVENDRES 25/09 18.30h El Genovés

BADENES - TONET IV
(EL GENOVÉS)

MOLTÓ - JOSEP 
(BARXETA)

MOLTÓ - JOSEP
(BARXETA)

VERCHER - ROBERTO
(SUECA)

MOLTÓ - JOSEP
(BARXETA)

BADENES - TONET IV
(EL GENOVÉS)

VERCHER - ROBERTO
(SUECA)

DILLUNS 28/09 18.00h Castelló

DIUMENGE 04/10 12.00h Oliva
SALELLES II - CANARI

(XERACO)

DIJOUS 08/10 18.30h Castelló de
Rugat

SALELLES II - CANARI
(XERACO)

DISSABTE 10/10 18.30h La Llosa de
Ranes

BADENES - TONET IV
(EL GENOVÉS)

DIVENDRES 16/10 18.30h Sueca BADENES - TONET IV
(EL GENOVÉS)

1

2

3

4

5

6
DISSABTE 17/10 18.30h Bellreguard

MOLTÓ - JOSEP
(BARXETA)

BADENES - TONET IV
(EL GENOVÉS)

VERCHER - ROBERTO
(SUECA)

MOLTÓ - JOSEP
(BARXETA)

VERCHER - ROBERTO
(SUECA)

MOLTÓ - JOSEP
(BARXETA)

SALELLES II - CANARI
(XERACO)

JORNADA DIA DATA HORA TRINQUET EQUIP BLAUEQUIP ROIG

DIVENDRES 23/10 18.30h El Genovés

DIUMENGE 25/10 18.30h Piles

SEMI
FINAL 1er GRUP B 2º GRUP A

1er GRUP A 2º GRUP BSEMI
FINAL

VERCHER - ROBERTO
(SUECA)
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La importància de tancar el val. Factor clau en la pilota i que a la final de la 
Copa de raspall es va corroborar. Amb iguals a 10, Vercher i Brisca van poder 
capgirar el domini inicial de Pablo i Tonet IV, però no van convertir el quinze i 
ho van pagar. El pas als vestuaris va tranquil·litzar a Tonet IV per a centrar-se en 
la victòria final i va resultar. El començament de l’equip de Pablo va ser fulgu-
rant i els dels seus rivals no tant. El rest de Barxeta prodigiós en la treta, i el 
mitger del Genovés, amb la violència al colp que l’ha consolidat esta tempora-
da. El despertar de Brisca va permetre la reacció dels seus però un impacte 
amb la muralla el va lesionar, encara que ho va dissimular. El 25-10 final per a 
la parella d’Ontinyent va fer el goig del trinquet del Genovés.

Joventut al poder del raspall
RESUM RASPALL 2019

Un inici esclatant va presagiar la victòria de 
Pablo i Tonet IV. Tot i la igualada a 10, la 
parella va respondre a temps.

Quadre d’honor
RASPALL 07

CAMPIÓ SUBCAMPIÓEDICIÓ

GUILLE - ALBERTO - RICARDET
(Aj. de Villanueva de Castellón)

WALDO - SANCHIS
(Aj. de Montesa)

MOLTÓ - TONET II
(Aj. de Barxeta)

PUNXA - ROBERTO
(Aj. d’Alzira)  

MOLTÓ - DORÍN
(Aj. de Barxeta)

MARRAHÍ - SANCHIS
(Aj. de Villanueva de Castellón)

MARIO - BRISCA
(Aj. d’Oliva)

MOLTÓ - NÉSTOR
(Aj. de Barxeta)

I
2015

II
2016

III
2017

IV
2018

PABLO - TONET IV 
(Aj. d’Ontinyent)

VERCHER - BRISCA
(Aj. d’Oliva)

V
2019
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Tonet IV: De la Copa a la Lliga
L’ ENTREVISTA

Campió a la passada edició, com rememores eixe moment? Quina va ser la 

clau per alçar el títol? 

- Recorde una Copa que no m’esperava guanyar d’inici. A la primera volta de 

la fase regular només vam véncer a una partida, però a partir de la segona ja 

no vam perdre cap. El problema va ser que al principi Pablo i jo no demostra-

rem el verdader nivell que teníem.

Pablo va ser el teu company, creus que et va afavorir al teu joc? Si una cosa 

et caracteritza, és la teua agressivitat, així com el colp de carxot. Quan ha 

crescut Tonet IV fins ara?

- Pablo té una treta poderosa. Llevava pilota i em feia jugar més per poder 

tancar quinzes. Crec que sí, vaig desplegar el mateix joc que tinc ara i que m’ha 

dut a guanyar la Lliga Bankia – Trofeu Diputació de València. Ara jugue en més 

confiança, tinc més ofici al trinquet perquè les ganes de guanyar són les 

mateixes.

“Tenia una Copa però la de 2019 va signifi-
car més per a mi en tindre un paper impor-
tant. Ara tinc més ofici al trinquet”

Podria dir-se que la Copa de 2019 et fica en la primera línia de la teua 

modalitat.? 

- Pense que sí. A partir d’ací, sem considera com un mitger més contrastat. 

Havia aplegat a finals de Lligues i també tenia altra Copa amb Moltó, però la de 

2019 va significar més per a mi. Moltó és la gran figura del raspall i jo no tenia 

eixe paper important com si que ho vaig sentir a la passada edició.

Enguany participes amb Badenes al rest, com influeix en el teu joc? Cal 

recordar que per esta Copa, Vicent era el teu company fins que es va lesionar. 

Quines diferències has trobat? 

- Tenen un jugar diferent. Vicent és més jove i atresora potència en la treta. 

És un estil semblant al de Pablo. Badenes és el contrari, té més experiència. No 

pega tan fort però sap aguantar bé la pilota i jugue còmode, ja que confie molt 

en ell.

Campió de la Lliga i del Torneig Mancomunitats, el 2020 se t’està donant bé. 

Series capaç de ficar-te una nota?

- És un bon any, tot i el descans obligat que vam fer pel confinament. Més 

enllà dels títols, el percentatge de victòries és bo. No puc valorar-me a mi, això 

ho han de fer els aficionats. Vull arredonir la temporada amb la Copa, no 

m’agrada pensar més enllà del campionat que estic disputant. 
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ROBERTO
Roberto Chordà Villalba.

Mitger.

23 anys. 

Alzira.

 

VERCHER
Ximo Vercher Guillem.

Rest.

21 anys.

Piles. 

 

Sueca

BADENES
Néstor Badenes Constantino.

Rest.

22 anys.

Xeraco.

 

TONET IV
Tonet Ordiñana Llopis.

Mitger.

21 anys.

El Genovés.

 

EQUIPS RASPALL10 11

Tonet IV és la sensació del moment en la modalitat del raspall. El seu joc 

elèctric, espectacular i alhora efectiu li ha permés proclamar-se en la present 

temporada campió de la Lliga. La seguretat de Badenes al rest pot ser el 

complement ideal per a configurar una parella tant poderosa en atac com 

eficaç en la defensa.

Subcampió en l’edició anterior, el jove rest de Piles continua amb la seua 

progressió imparable. Ningú dubta ja que Vercher serà una de les figures de 

referència durant anys. Amb l’ajuda d’un altre jove valor com Roberto, que ha 

tornat a la primera fila del món professional, esta és una parella amb mans de 

sobra i fam d’aconseguir títols.  

El Genovés Ajuntament
El Genovés

Ajuntament
de Sueca



CANARI
José Luis Planes Tejada.

Mitger.

28 anys.

Xeraco.

 

SALELLES II
Carlos Salelles Sorolla. 

Rest.

18 anys.

Oliva.

 

MOLTÓ
Alfonso Moltó Puertas.

Rest.

28 anys.

Barxeta.

JOSEP
Josep Rodriguez Gómez.

Mitger.

21 anys.

Xeraco.

 

EQUIPS RASPALL12 13

La meritòria trajectòria de Salelles II en els darrers mesos ha tingut la recom-

pensa de la seua convocatòria en la Copa amb solament díhuit anys. El rest 

d’Oliva és un pilotari de futur, que ja comença a fer coses importants en el 

present. Per a la seua tranquil·litat, davant té un mur pràcticament insuperable 

per als rivals, cas de Canari.

Evidentment, la principal qualitat d’este equip és la presència del número u 

del raspall des de fa diverses temporades: Moltó. El de Barxeta aportarà potèn-

cia, tècnica, visió de joc, resistència física... I Josep experiència, saber estar, 

intel·ligència i coneixement. Es tracta d’una parella amb moltes mans i també 

molt de cap.

Xeraco Ajuntament
de Xeraco Barxeta Ajuntament

de Barxeta



LORJA
Paco Lorja Jordán.

Mitger.

21 anys.

Alzira.

 

MARRAHÍ 
Julio Marrahí Ruano.

Rest.

30 anys.

Castelló.

IAN
Ian Álvarez Tomás.

Rest.

24 anys.

Senyera.

 

BRISCA
Sergi Garcia Sanjuan.

Mitger.

28 anys.

Oliva.

 

EQUIPS RASPALL14 15

En condicions normals seria impensable que Ian i Brisca formaren equip en 

una competició per parelles per la seua entitat i condició de dominadors del 

raspall professional. Però ambdós pilotaris han arribat a la Copa després de 

superar sengles lesions i, encara que es troben en bon moment, estan recupe-

rant la seua millor versió. 

Qualsevol equip en el qual apareix Marrahí s’ha de considerar favorit. El rest 

continua en el cim per joc i per carisma. Ara lluitarà pel títol amb un jove però 

experimentat Lorja, que té la gran virtut d’acabar el quinze i en les darreres 

temporades està arribant a les finals més importants. Amb Marrahí es pot estre-

nar com a campió. 

Castelló Ajuntament
Villanueva de Castellón Oliva Ajuntament

d’Oliva



Xàbia

PUNXA
Àngel Gregori Roig.

Rest.

30 anys.

Piles.

 

SANCHIS
Jaume Sanchis Soriano.

Mitger.

26 anys.

Montesa.

 

XIMO
Joaquin Boronat Mascarell.

Rest.

22 anys.

Castelló de Rugat.

 

SEVE
Seve Martínez Murillo.

Mitger.

20 anys.

Castelló. 

 

EQUIPS RASPALL16 17

Punxa arriba a la Copa en un moment dolç, de maduresa i plena confiança, 

com s’ha pogut comprovar en la Lliga, on s’ha proclamat campió amb Tonet IV 

i Néstor. De Sanchis sempre cal esperar agressivitat -ben entesa-, iniciativa, 

ímpetu, espectacle i una mà esquerra que es capaç de desbaratar els plans 

dels contraris. 

Una parella de joves valors. Un totalment consolidat que té l’objectiu de ser 

el número u i guanyar-ho tot, com és el cas de Seve, mentre que Ximo és una 

bona mostra del fet que amb treball i constància arriben els fruits. Ací s’ha 

configurat un equip amb molta pólvora davant i consistència darrere. 

Ajuntament
de XàbiaOntinyent Ajuntament

d’Ontinyent
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