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Gràcies de tot Paco, mai t’oblidarem    
EDITORIAL

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

Este editorial perfectament podria estar centrat en la gran presència de joves 

figures en la configuració dels equips, la qual cosa és una gran notícia per a la pilota 

d’elit perquè assegura la continuïtat i el relleu generacional. Molts joves repeteixen 

presència respecte a l’edició anterior, però ara en condició de figures consolidades, 

solament amb un any de diferència. A més a més, altres gaudiran de la titularitat per 

primera ocasió.

Un altre aspecte a destacar en este editorial podria ser que esta Copa Diputació 

de València – Caixa Popular es completarà en una situació de relativa normalitat. La 

pandèmia continua entre nosaltres i no podem oblidar-ho, però per fi s’albira la llum 

al final del túnel. La societat està recuperant el seu dia a dia, la quotidianitat. I el 

trinquet, que sempre ha estat un espai segur, també en els pitjors moments, ha 

recuperat l’alegria i la fidelitat dels aficionats al nostre esport, el dels valencians. 

Però, en veritat, este editorial el volem dedicar al més gran. L’any passat vam 

tindre l’honor que Paco Cabanes El Genovés fora el depositari del trofeu dels 

campions en la jornada de cloenda que es va disputar a Oliva. El trinquet es va 

omplir fins que van permetre les limitacions d’aforament. Per tant, no estava ple a 

la seua màxima capacitat. Però, quan Paco va eixir des del dau amb el trofeu, amb 

la Copa, els fonaments del trinquet van tremolar per l’ovació que li va dedicar el 

públic. 

No cal dir en este editorial qui va ser El Genovés i el que ha suposat per a la pilota 

i per a la societat valenciana. Perdó, parlem en present: el que suposa per a la pilota 

i la societat valenciana. Perquè, Paco és etern i mai l’oblidarem. Gràcies de tot Paco, 

et trobem a faltar.



DIVENDRES 10/09 18.30h VILA-REAL
J. SALVADOR - TOMÁS II

(VILA-REAL)

DISSABTE 11/09 17.45h PELAYO
(VALÈNCIA)

MARC - PERE
(MONTSERRAT)

DIMARTS 14/09 17.30h MASSAMAGRELL
MARC - PERE
(MONTSERRAT)

DIUMENGE 19/09 11.30h XÀBIA
J. SALVADOR - TOMÁS II

(VILA-REAL)

DISSABTE 25/09 18.30h PEDREGUER
MARC - PERE
(MONTSERRAT)

DIUMENGE 26/09 11.30h BENIDORM

SORO III - JESÚS
(BENIDORM)

DE LA VEGA - JAVI
(ALMUSSAFES)

SORO III - JESÚS
(BENIDORM)

DE LA VEGA - JAVI
(ALMUSSAFES)

J. SALVADOR - TOMÁS II
(VILA-REAL)

SORO III - JESÚS
(BENIDORM)

DE LA VEGA - JAVI
(ALMUSSAFES)

DIUMENGE 03/10 11.30h DÉNIA

DIVENDRES 08/10 18.30h SUECA
MARC - PERE
(MONTSERRAT)

DIVENDRES 15/10 18.30h VILAMARXANT
MARC - PERE
(MONTSERRAT)

DILLUNS 18/10 18.00h LA POBLA DE
VALLBONA

J. SALVADOR - TOMÁS II
(VILA-REAL)

DIVENDRES 29/10 18.30h SUECA
DE LA VEGA - JAVI

(ALMUSSAFES)

DIUMENGE 31/10 11.30h BORRIANA

DE LA VEGA - JAVI
(ALMUSSAFES)

SORO III - JESÚS
(BENIDORM)

DE LA VEGA - JAVI
(ALMUSSAFES)

SORO III - JESÚS
(BENIDORM)

SORO III - JESÚS
(BENIDORM)

J. SALVADOR - TOMÁS II
(VILA-REAL)

MARC - PERE
(MONTSERRAT)

JORNADA DIA DATA HORA TRINQUET EQUIP BLAUEQUIP ROIG

DIVENDRES 05/11 18.30h SUECASEMI
FINAL - -

DIUMENGE 07/11 11.30h PELAYO
(VALÈNCIA)

- -SEMI
FINAL

J. SALVADOR - TOMÁS II
(VILA-REAL)

DIUMENGE 12/09 18.30h LA POBLA DE
VALLBONA

GENOVÉS II - NACHO
(MURLA)

PUCHOL II - CARLOS
(LA POBLA DE VALLBONA)

DIMECRES 22/09 18.30h GUADASSUAR
GINER - SANTI

(PEDREGUER - MASYMAS)
PUCHOL II - CARLOS

(LA POBLA DE VALLBONA)

DISSABTE 25/09 18.00h PELAYO
(VALÈNCIA)

GENOVÉS II - NACHO
(MURLA)

PERE ROC II - FÉLIX
(DÉNIA)

DISSABTE 02/10 18.30h PETRER PERE ROC II - FÉLIX
(DÉNIA)

PUCHOL II - CARLOS
(LA POBLA DE VALLBONA)

DIUMENGE 10/10 11.30h MURLA
GENOVÉS II - NACHO

(MURLA)
GINER - SANTI

(PEDREGUER - MASYMAS)

DIUMENGE 12/09 18.30h ONDARA
GINER - SANTI

(PEDREGUER - MASYMAS)
PERE ROC II - FÉLIX

(DÉNIA)

DIMECRES 13/10 18.30h

PELAYO
(VALÈNCIA)

GENOVÉS II - NACHO
(MURLA)

PUCHOL II - CARLOS
(LA POBLA DE VALLBONA)DISSABTE 16/10 18.00h

GINER - SANTI
(PEDREGUER - MASYMAS)

PERE ROC II - FÉLIX
(DÉNIA)

DIVENDRES 22/10 18.30h VILA-REAL
PERE ROC II - FÉLIX

(DÉNIA)
PUCHOL II - CARLOS

(LA POBLA DE VALLBONA)

DIUMENGE 24/10 18.30h BENISSA GINER - SANTI
(PEDREGUER - MASYMAS)

GENOVÉS II - NACHO
(MURLA)

DISSABTE 30/10 18.30h PEDREGUER GINER - SANTI
(PEDREGUER - MASYMAS)

PUCHOL II - CARLOS
(LA POBLA DE VALLBONA)

DIUMENGE 31/10 11.30h DÉNIA PERE ROC II - FÉLIX
(DÉNIA)

GENOVÉS II - NACHO
(MURLA)

JORNADA DIA DATA HORA TRINQUET EQUIP BLAUEQUIP ROIG

GUADASSUAR

17.45hFINAL DISSABTE 13/11 LA POBLA DE
VALLBONA

GUANYADORS SEMIFINALS

Calendari
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Quadre d’honor
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XIV Copa d’Escala i Corda Diputació de València-Caixa Popular

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

MARC - TOMÀS II
(Aj. de Montserrat)

PUCHOL II - GUILLERMO
(Aj. La Pobla de Vallbona)

XIII
2020

Tomàs repeteix i Marc s’estrena
El mitger arredonia una temporada perfecta 
on també va guanyar la Lliga i el rest va 
sumar el seu primer gran títol

06 RESUM ESCALA I CORDA 2020

Des de ben prompte, els equips formats per Marc i Tomàs II i per Puchol II i 
Guillermo van destacar en el Grup A. En el B, fins que no es van completar totes 
les jornades no es va aclarir qui passaria a semifinals. Es van classificar Giner i 
Félix i també Pere Roc II i Pere, que van plantejar batalla, però van caure La final 
es presentava tant interessant com incerta. Els dos equips arribaven amb 
solament una derrota i precisament va ser contra els seus rivals.: uns van guanyar 
en la ronda d’anada i els altres en la tornada.

 
L’expectació era màxima. Puchol II, Tomàs II i Guillermo havien guanyat la Lliga 

i podien arrodonir una temporada perfecta. El de Vinalesa demostrant la seua 
condició de número u, el de Xaló confirmant-se com el millor mitger de la tempo-
rada i el del Puig consolidant-se en l’elit. Marc, tenia l’oportunitat de rescabalar-se 
de la derrota de la final de l’any 2017, que va perdre en iguals a 55. I de sumar 
el primer títol d'una de les tres grans competicions. I el va aconseguir, amb la 
inestimable ajuda de Tomàs II, dominant amb claredat i per 60-35.



0908

Marc: 
El primer gran al palmarés

L’ ENTREVISTA

Ets el vigent campió. Com es defensa la corona?

- Amb ganes i il·lusió. És el primer títol important que he guanyat en l'àmbit 

professional i vull defensar-lo, tot i el canvi de parella. Per a mi va significar 

molta alegria, sobretot després de passar per una lesió greu. Poder tornar a 

disputar partides a bon nivell i no arrossegar molèsties, com si no haguera 

ocorregut res, és el que més em reconforta. Arribar a una final i guanyar-la, 

sabent per tot el que he passat encara em fica més content.

Senties que era el teu moment? La parella amb Tomàs II va ser irrompible.

- Hi ha hagut campionats on m’he sentit bé amb mi i el meu company i és el 

que em va passar amb Tomàs II. Vaig creure'm que era l’hora. És difícil, però 

volia tindre un dels tres grans. Fonamente la victòria en el bon inici que vam 

“Vaig creure'm que era l’hora de guanyar un 
campionat important”

tindre. No havíem coincidit molt, els nostres caràcters són forts i començar 

guanyant ens va beneficiar. Agafarem la dinàmica i va créixer la confiança d'un 

en l’altre. A més, els nostres jocs s’acoblaven. Si haguérem perdut el primer o 

segon duel, no hauríem tingut esta trajectòria, però els ànims per entrar 

victoriosos a la Copa és el que ens va portar fins a la final.

En la final demostreu estar com una poma.

- La recorde curta. Tinc lapsus d’algun quinze. L’últim punt em va traslladar 

a la final que vaig perdre el 2017. Una pilota parada i no vaig pensar en què la 

podia enviar a la corda. Anava a pegar-li com jo sé. No vam deixar que Puchol 

II i Guillermo jugaren amb comoditat. Tomàs II va estar impressionant i jo vaig 

errar poquet; la pilota que tenia bona, ajustava perquè Tomàs II rematara.

Enguany canvies de mitger i jugaràs amb Pere.

- Em passa el mateix que amb Tomàs II. Feia temps que no compartíem 

equip, però els dos junts sabem el que és guanyar o arribar lluny. És un 

company amb personalitat, tot i que sabem acoblar-se. Els dos tenim pegada i 

sent que les nostres maneres de jugar són prou compatibles.

 

Has tingut un gran estiu i arribes en forma.

- A la Lliga no vaig competir com devia i després he oferit una millor versió. 

He gaudit d’això i arribe igual que l’any passat. No tinc pressió per defensar el 

títol. Pere ha tingut una gran temporada i podem aprofitar eixa confiança amb 

la fam que tinc jo. Seré combatiu, donant-ho tot fins al final. Jugarem quinze a 

quinze, ja que fins que no acaba tot és partida. Soc un pilotari de remuntades, 

no abandone mai, vaig per totes. 



FÉLIX
Félix Peñarrubia Larrosa.

Mitger.

41 anys.

Dénia.

 
Sent Pere Roc II i Félix dues de les figures més reputades des de fa anys, 

este equip ha d’estar en totes les quinieles. Més encara sabent de la competiti-

vitat del rest de Benidorm i de la capacitat per a fer quinzes del mitger de 

Dénia. Parella molt compensada, amb moltes virtuts i pràcticament sense 

punts febles.

.  

Dénia

PERE ROC II
Rodrigo Sebastià Alonso.

Rest. 

28 anys.

Benidorm.

 

Dos veterans que han arribat a la Copa amb les piles totalment carregades. 

Dos pilotaris que s’entenen a la perfecció. Acoblament, potència, experiència, 

qualitat. A priori tenen tots els ingredients per a optar al títol i engrandir encara 

més el seu impressionat palmarés en la pilota d’elit.

Benidorm

SORO III
Francesc Soro Juan. 

Rest.

37 anys.

Massamagrell.

 

JESÚS
Jesús Cebriá del Rey.

Mitger.

37 anys.

Silla.
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Tomàs II defensa el títol en un moment de trajectòria ascendent. El de Xaló 

va tornar recentment després de recuperar-se d’una lesió i de seguida ha 

recuperat el seu lloc entre els millor mitgers. Darrere, José Salvador ha entrat 

amb força en l’elit i ja no hi ha qui li pare. El de les Valls s’aproxima cada vegada 

més als títols més importants. 

TOMÀS II
Juan Bautista Buigues Mestre.

Mitger.

32 anys.

Xaló.

 

Vila-real Ajuntament
de Vila-real

JOSÉ SALVADOR
Jose Salvador Fernandez.

Rest.

23 anys.

Les valls.

La Pobla de Vallbona

PUCHOL II
Francesc Xavier Puchol Cataluña.

Rest.

30 anys.

Vinalesa.

 

CARLOS
Carlos Sanchis Pou.

Mitger.

31 anys.

El Genovés .

 

Dos dels grans triomfadors de la temporada. Puchol II, aconseguint el 

campionat individual i demostrant en cada partida que disputa que és el rival a 

batre i el número u de l’escala i corda. I Carlos, campió de la Lliga junt amb De 

la Vega i Javi, continua deixant clar que sempre compleix i que és el comple-

ment perfecte. 
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MARC
Marc Gimeno Sánchez.

Rest.

26 anys.

Montserrat. 

 

Marc no podia arribar en millor moment a la defensa del títol. El de Montse-

rrat ha estat un dels pilotaris més destacats de la temporada estival i la pilota 

l’ix de la mà com una bala. Davant, Pere és a hores d’ara un dels mitgers més 

decisius, sobretot per la seguretat i regularitat que ofereix, a més de la seua 

experiència. 

Montserrat

PERE
Pere Ribes García.

Mitger.

36 anys.

Pedreguer.

 

GENOVÉS II
José Cabanes Corcera.

Rest.

39 anys.

El Genovés. 

 

NACHO
Ignacio Chacón Dalmau.

Mitger.

32 anys.

Beniparrell. 

 

Podran arribar lluny o quedar descartats prompte, la pilota és imprevisible. 

Però paga la pena anar a un trinquet i delectar-se de la qualitat d’ambdós 

pilotaris. Genovés II és la màgia, les jugades dels pilotaris d’una altra època. I 

Nacho té dues mans privilegiades que posen al públic dempeus. 

Murla 
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Parella de molta pegada i tremendament ofensiva; el quinze és la seua gran 

virtut. Giner continua creixent i, tot i que ja és imprescindible en els grans 

esdeveniments, continua sorprenent pel que és capaç de fer en un trinquet. 

Santi ja no sorprèn, el de Finestrat sempre és un valor segur. 

Pedreguer-masymas

GINER
Marc Giner Giner.

Rest.

23 anys.

Murla.

SANTI
Santiago Ortuño Orquín. 

Mitger.

35 anys.

Finestrat.
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Almussafes

Si la parella perfecta és aquella que té un escaleter que ho passa tot i un 

mitger que a més de ser una muralla és capaç d’acabar el quinze amb els ulls 

tancats, esta compleix els requisits. Mans i trajectòries totalment contrastades i 

compenetració demostrada, com van demostrar en la passada Lliga, en la qual 

van ser campions amb Carlos. 

DE LA VEGA
Lluís De la Vega Herrero.

Rest.

23 anys.

Almussafes.

 

JAVI
Javi Sansó León.

Mitger.

37 anys.

Massalfassar.
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