XXXVIII Lliga Bankia de Raspall_Trofeu Diputació de València.

02

EDITORIAL

Superant les adversitats
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XXXVIII LLIGA BANKIA RASPALL
TROFEU DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA 2021

Començava l’any 2020 i l’activitat esportiva en la pilota d’elit arrancava amb
la disputa de les competicions per equips més rellevants, les lligues Bankia. Els
millors exponents de les modalitats de raspall i escala i corda demostraven en
cada partida la seua qualitat i ambdues competicions transcorrien com s’esperava, oferint espectacle.
El mes de març havia arribat al seu equador amb la Lliga Bankia de raspall –
Trofeu Diputació de València a falta d’una jornada per a tancar la fase regular
mentre que en la competició germana d’escala i corda havia transcorregut poc
més de la meitat de la mateixa ronda regular. I es va paralitzar el món. Ningú
podia imaginar que les nostres vides anaven a canviar per una pandèmia, però
va succeir.
Calia lluitar contra un ‘enemic’ desconegut i la població es va haver de confinar per a aturar la incidència del virus. Fins que al mes de juliol, per fi, tornava
a lluir el sol. Les lligues es van reprendre i es van acabar. Primer jugant a porta
tancada i posteriorment amb la pilota sent el primer esport a la Comunitat
Valenciana que va recuperar la presència del públic.
Es van superar les adversitats, que encara hui continuen i novament estan
obligant a fer esforços terribles al conjunt de la societat. La incertesa es manté,
però també la il·lusió per recuperar la normalitat. En este camí cap a la nova
normalitat, Bankia continua sent un dels principals garants dels senyals d’identitat del poble valencià amb el seu suport incondicional a la pilota, a les lligues,
als campionats individuals i a les competicions femenines més importants.

Publicació de Bankia amb la col·laboració de la Fundació
per la Pilota Valenciana.
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EQUIPS ESCALA I CORDA
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Calendari

XXXVIII LLIGA BANKIA RASPALL
TROFEU DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA 2021

DIA

ANADA

DATA

HORARI TRINQUET

EQUIPS

DISSABTE

El Genovés / Castelló

1

DIUMENGE

Xàbia / Barxeta

DIUMENGE

Xeraco / Oliva

Jornada

DISSABTE

Barxeta / Xeraco

2

DISSABTE

El Genovés / Oliva

DIUMENGE

Castelló / Xàbia

Jornada

DIMARTS

El Genovés / Barxeta

3

DIMECRES

Xàbia / Xeraco

DILLUNS

Castelló / Oliva

Jornada

DIVENDRES

Barxeta / Castelló

DISSABTE

Oliva / Xàbia

DIUMENGE

El Genovés / Xeraco

Jornada

4
Jornada

5

DIVENDRES

Castelló / Xeraco

DISSABTE

Oliva / Barxeta

DIUMENGE

El Genovés / Xàbia

Per designar 05 al 07de Març

1er vs 4t

Per designar 05 al 07de Març

2n vs 3er

Per designar 12 al 14de Març

1er vs 4t

Per designar 12 al 14de Març

2n vs 3er

En cas d’empat a victòries en les semifinals és faria una prorroga al millor de 3 jocs.
Les dates i horaris poden canviar per motius organitzatius o climatològics.
Per a més informació, consulta la web oficial de la Fundació o descarrega't l'app.

DIA

TORNADA

DATA

HORARI TRINQUET

EQUIPS

DIVENDRES

El Genovés / Castelló

DISSABTE

Oliva / Xeraco

DIUMENGE

Barxeta / Xàbia

DIVENDRES

El Genovés / Oliva

7

DISSABTE

Barxeta / Xeraco

DIUMENGE

Castelló / Xàbia

Jornada

DIMECRES

Castelló / Oliva

8

DIVENDRES

El Genovés / Barxeta

DISSABTE

Xàbia / Xeraco

Jornada

DIUMENGE

Barxeta / Castelló

Jornada

6
Jornada

9

DILLUNS

Oliva / Xàbia

DIMECRES

El Genovés / Xeraco

Jornada

DISSABTE

El Genovés / Xàbia

10

DIUMENGE

Xeraco / Castelló

DIMARTS

Barxeta / Oliva

DIUMENGE

EQUIPS:
El Genovés: Vicent, Tonet IV i Jose.
Oliva: Salelles II, Brisca i Ibiza.
Xeraco: Vercher, Canari i Ricardet.
Castelló: Marrahí, Lorja i Murcianet
Barxeta: Moltó, Roberto i Raúl
Xàbia: Ian, Seve i Néstor.

11:30h

Per designar
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RESUM RASPALL 2020

L’inici del regnat de Tonet IV
El punter del Genovés va ser clau en la consecució del títol
en la temporada en la qual també ha estat campió individual

La passada edició de Lliga Bankia de raspall – Trofeu Diputació de València va
transcórrer durant mesos amb la incertesa de l’equilibri de la fase regular, on no
es va decidir quins equips accedirien a les semifinals fins a la darrera jornada.
Tots quatre havien demostrat que podien optar al títol.
Finalment es van guanyar el dret de jugar pel títol el trio de Pablo, Seve i Lorja
així com el de Punxa, Tonet IV i Néstor. Els sis pilotaris van compartir protagonisme, però la partida va ser principalment un duel entre mitgers. Primer va ratllar
més Seve, i el seu equip es va posar 10-0 en el marcador. Després, Tonet IV va
liderar la remuntada i posterior victòria per 25-15. El pilotari del Genovés, encara
que molt ben acompanyat, arrodonia una magnífica Lliga amb una actuació
decisiva en la final. Mesos després, Tonet IV es proclamava rei del raspall en
guanyar el Campionat Individual Bankia.

RASPALL
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Quadre d’honor

XXXVIII LLIGA BANKIA
RASPALL TROFEU DIPUTACIÓ
DE VALÈNCIA 2021

Data

Campió

Subcampió

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
2019
2020

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
SERGIO, SEVE, RICARDET
PUNXA, TONET IV, NÉSTOR

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
MOLTÓ, JOSEP, LORJA
PABLO, SEVE, LORJA
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L’ ENTREVISTA

Néstor: el punter que va complir
amb el deure
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resultat al cap i jo sabia que era l’últim quinze. Hi ha punts que són importants
i has d’enfocar-te en tancar-los. Com a punter tinc eixe deure, encara que és
una posició difícil perquè és gelada. Tenint a Tonet IV darrere és fàcil per la
confiança que t’atorga, però alhora complicat perquè necessita agafar joc que
te’l lleva a tu.
Enguany formaràs amb Ian i Seve a l’equip de Xàbia.
- Igual que a l’any passat, el més important era tindre una relació bona com
a equip, i jo sabia que ho aconseguiríem. Cadascú fa la seua funció i això és
destacable. Ningú vol sobreeixir dins de la seua feina, és positiu. L’estil és
diferent. El 2020 tenia un equip de caràcter i velocitat, i en esta edició, els meus
companys són més tranquils. M’agrada ser el que porte la batuta d’animar i ells
m’ho transmeten així. Seve és un jugador impressionant, i a més, em dona la
capacitat d’agafar més pilota, ja que les cedeix perquè jo les raspe. M’aporta
confiança, ens acoblem bé. És pegador i té les dues mans bones. M’agrada
estar amb ell perquè salva pilotes tancades que pareixen impossibles i damunt
la torna de manera complicada, és difícil veure-ho. Ian és un segur de vida, no
erra i juga amb trellat.

“És important tindre el resultat al cap.
Jo sabia que era l’últim quinze i que ens
donava el campionat. Vaig tocar el cel”
Defenses el títol. Com recordes la consecució de la Lliga.
- Ho afronte amb la màxima motivació. En la situació actual que vivim, disputar-la Lliga és per a gaudir-la. Van ser moments molt bonics i segons avança el
temps, valores la dificultat de guanyar-la, pense en cada pas que vam pegar per
a alçar-la.
Guardes algun quinze en especial?
- El que ens va donar el campionat. Ho vaig convertir tirant-me a terra i de
l’emoció quasi no podia alçar-me. És una sensació d’assaborir la glòria, de tocar
el cel. Recorde que dominava l’equip contrari, la pilota trenca en la paret i Pablo
me la deixa bona al set. Vaig veure a Lorja obert i era la meua oportunitat. Quan
tenia la pilota a la mà, ja sabia que ens atorgava el títol. És important tindre el

La Lliga de 2020 estarà marcada per l’aturada a causa del confinament.
Com recordes eixa època?
- Va ser difícil entrenar a casa. Personalment també va ser clau. Estava
tancat i vaig decidir cuidar-me, així com ser més seriós en les limitacions amb el
menjar. Has de controlar el pes per a rendir com toca. Enguany he tingut la sort
que estava preparat. Em vaig muntar un gimnàs a casa. Visc a Ondara i gràcies
a l’Ajuntament, tinc el trinquet a la meua disposició. Et facilita tot a l’hora
d’entrenar. Ho tinc prop de casa i és descobert, aleshores perfecte per a mi.
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EQUIPS

Barxeta

11

Oliva

Ajuntament
de Barxeta

Ajuntament
d’Oliva

MOLTÓ

ROBERTO

RAÚL

SALELLES II

BRISCA

IBIZA

Alfonso Moltó Puertas.
Rest.
28 anys.
Barxeta.

Roberto Chorda Villalba.
Mitger.
24 anys.
Alzira.

Raúl Sanchis Pou.
Punter.
23 anys.
El Genovés.

Carlos Salelles Sorolla.
Rest.
18 anys.
Oliva.

Sergi García Sanjuan.
Mitger.
29 anys.
Oliva.

Héctor Ibiza Figueres.
Punter.
24 anys.
Xeraco.

Formació que tindrà la referència en la figura de Moltó, que ha estat el gran
dominador del raspall durant anys fins que Tonet IV li ha llevat el ceptre en la
passada temporada. El gran campió de Barxeta comptarà amb l’ajuda de dos
joves, però experimentats pilotaris, amb un marcat perfil tècnic.

Equip de moltíssima qualitat i eminentment tècnic liderat per un dels grans
referents del raspall, Brisca, que una vegada restablert d’una greu lesió ha
tornat al camí de les victòries i els títols. Salelles II debuta en el campionat com
a reconeixement a la seua gran trajectòria recent. Un trio amb facilitat per a
atacar i capacitat de defensa.
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EQUIPS

Xeraco

13

Xàbia

Ajuntament
de Xeraco

Ajuntament
de Xàbia

VERCHER

CANARI

RICARDET

IAN

SEVE

NÉSTOR

Ximo Vercher Guillem.
Rest.
21 anys.
Piles.

José Luís Planes Tejada.
Mitger.
29 anys.
Xeraco.

Josep Llopis Cerdà.
Punter.
26 anys.
El Genovés.

Ian Álvarez Tomàs.
Rest.
25 anys.
Senyera.

Seve Martínez Murillo.
Mitger.
21 anys.
Castelló.

Néstor Portes Morell.
Punter.
27 anys.
Pego.

Formació sobretot completa i per tant equilibrada, que pot destacar en totes
les facetes del joc. Amb molta pegada darrere, una muralla que a més fa
quinzes al mig i una de les puntes que millor saben llegir el joc durant les
partides i amb solvència en la definició. El bloc, el conjunt, pot ser la gran basa
d’este trio.

Per noms i pels títols que acumulen entre els tres pilotaris ja és un equip a
tindre molt en compte. Esta és una formació principalment contundent i amb
pegada, ja que Ian i Seve són dos autèntics martells, situació de la qual haurà
d’aprofitar Néstor en la tasca de la consecució dels quinzes amb la seua capacitat per a trobar els espais.
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EQUIPS

El Genovés
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Castelló

Ajuntament
El Genovés

Ajuntament
Villanueva de Castellón

VICENT

TONET IV

JOSÉ

MARRAHÍ

LORJA

MURCIANET

Vicent Sendra Acosta .
Rest.
19 anys.
Xeraco.

Tonet Ordiñana Llopis.
Mitger.
22 anys.
El Genovés.

José Planta Torres.
Punter.
19 anys.
Xeraco.

Julio Marrahí Ruano.
Rest.
30 anys.
Castelló.

Paco Lorja Jordán.
Mitger.
21 anys.
Alzira.

Adrián López Pardo.
Punter.
18 anys.
Castelló.

L’equip amb la mitjana d’edat més baixa que a més presenta a dos debutants
en la competició, cas de Vicent i José. Però la falta d’experiència dels pilotaris
de Xeraco no serà un problema si juguen segons el nivell que han oferit en el
darrers mesos. A més a més, l’equip té al número u indiscutible en la passada
temporada, Tonet IV.

Equip en el qual està clarament definit el lideratge en les mans del gran
Marrahí, que haurà de guiar a dos joves, però sobradament preparats companys. A Lorja, un dels punters més destacats del raspall, li ha arribat l’oportunitat
de demostrar les seues virtuts al mig. Murcianet debuta en la competició.
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Moment de la presentació de les lligues 2021 amb el tradicional
posat dels participants, a l’Alqueria Julià.

XXX Lliga Bankia Escala i Corda.

XXXVIII Lliga Bankia Raspall _Trofeu Diputació de València.

