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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.
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DISSABTE 04/09 18.30h
LLOSA DE

RANES
MARRAHÍ - SANCHIS

(CASTELLÓ)

DIMARTS 07/09 18.30h OLIVA
VERCHER - RAÚL

(XÀBIA)

DIUMENGE 12/09 11.30h DÉNIA
MARRAHÍ - SANCHIS

(CASTELLÓ)

DIMECRES 15/09 17.00h GUADASSUAR
VERCHER - RAÚL

(XÀBIA)

DIVENDRES 24/09 18.30h EL GENOVÉS
BADENES - CANARI

(XERACO)

DISSABTE 25/09 17.45h BELLREGUARD

SALELLES II - TONET IV
(EL GENOVÉS)

BADENES - CANARI
(XERACO)

BADENES - CANARI
(XERACO)

SALELLES II - TONET IV
(EL GENOVÉS)

SALELLES II - TONET IV
(EL GENOVÉS)

VERCHER - RAÚL
(XÀBIA)

MARRAHÍ - SANCHIS
(CASTELLÓ)

DIJOUS 07/10 18.30h CASTELLÓ DE
RUGAT

DIVENDRES 08/10 18.30h PILES
MARRAHÍ - SANCHIS

(CASTELLÓ)

DILLUNS 11/10 18.30h XERACO
BADENES - CANARI

(XERACO)

DIUMENGE 17/10 11.30h XÀBIA
MARRAHÍ - SANCHIS

(CASTELLÓ)

DIVENDRES 22/10 18.30h EL GENOVÉS VERCHER - RAÚL
(XÀBIA)
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DILLUNS 25/10 18.00h CASTELLÓ

VERCHER - RAÚL
(XÀBIA)

SALELLES II - TONET IV
(EL GENOVÉS)

SALELLES II - TONET IV
(EL GENOVÉS)

VERCHER - RAÚL
(XÀBIA)

SALELLES II - TONET IV
(EL GENOVÉS)

BADENES II - CANARI
(XERACO)

MARRAHÍ - SANCHIS
(CASTELLÓ)

JORNADA DIA DATA HORA TRINQUET EQUIP BLAUEQUIP ROIG

DIVENDRES 29/10 18.30h EL GENOVÉS

DISSABTE 30/10 18.30h BELLREGUARD

SEMI
FINAL - -

- -SEMI
FINAL

BADENES - CANARI
(XERACO)

17.45hFINAL DISSABTE 06/11 LLOSA DE
RANES

GUANYADORS SEMIFINALS

DIUMENGE 05/09 11.30h ONTINYENT
IAN - BRISCA

(OLIVA)
IVÁN - SEVE
(ONTINYENT)

DIJOUS 09/09 18.30h
CASTELLÓ DE 

RUGAT
IVÁN - SEVE
(ONTINYENT)

VICENT - LORJA
(SUECA)

DISSABTE 11/09 18.30h BELLREGUARD
IAN - BRISCA

(OLIVA)
MOLTÓ - ROBERTO

(BARXETA)

DIVENDRES 17/09 18.30h PILES IAN - BRISCA
(OLIVA)

VICENT - LORJA
(SUECA)

DILLUNS 20/09 18.00h CASTELLÓ
MOLTÓ - ROBERTO

(BARXETA)
IVÁN - SEVE
(ONTINYENT)

DIVENDRES 03/09 18.30h EL GENOVÉS
MOLTÓ - ROBERTO

(BARXETA)
VICENT - LORJA

(SUECA)

DILLUNS 27/09 18.30h

OLIVA
IVÁN - SEVE
(ONTINYENT)

IAN - BRISCA
(OLIVA)DIUMENGE 03/10 18.30h

MOLTÓ - ROBERTO
(BARXETA)

VICENT - LORJA
(SUECA)

DIMECRES 06/10 17.00h GUADASSUAR
IVÁN - SEVE
(ONTINYENT)

MOLTÓ - ROBERTO
(BARXETA)

DISSABTE 09/10 18.30h LLOSA DE
RANES

IAN - BRISCA
(OLIVA)

VICENT - LORJA
(SUECA)

DIMARTS 19/10 18.30h Oliva
IAN - BRISCA

(OLIVA)
MOLTÓ - ROBERTO

(BARXETA)

DIVENDRES 22/10 18.30h SUECA
VICENT - LORJA

(SUECA)
IVÁN - SEVE
(ONTINYENT)
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JORNADA DIA DATA HORA TRINQUET EQUIP BLAUEQUIP ROIG

XERACO
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Quadre d’honor
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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)2018

PABLO - TONET IV 
(Aj. d’Ontinyent)

VERCHER - BRISCA
(Aj. d’Oliva)2019

IAN - BRISCA
(Aj. d’Oliva)

MARRAHÍ - LORJA
(Aj. de Castelló)

I
2015

II
2016

III
2017

IV

V

VI
2020

La passada edició de la Copa va mantenir la incertesa fins a l’últim moment. En 
la fase regular, solament dos dels huit equips participants no van poder seguir el 
ritme que requereix la competició i els altres sis van demostrar durant la fase regular 
que perfectament estaven capacitats per a optar al títol. L’emoció es va mantenir en 
les semifinals, que es van decidir en iguals a 20. Quedava el colofó, amb dues 
parelles que arribaven a la final disparades.

Ian i Brisca havien sigut els millors i més regulars durant els mesos anteriors. 
Ambdós pilotaris s’havien retrobat amb ells mateixos després de superar lesions de 
gravetat, en el cas del punter d’Oliva, i problemes físics que no acaben de 
desaparèixer i impedien tindre continuïtat al rest de Senyera. Marrahí i Lorja havien 
mostrat una trajectòria un poc més irregular, però en el tram decisiu van fer un pas 
endavant i es van classificar per a la gran final amb tot mereixement. En la partida 
definitiva, però, els dos pilotaris de Castelló no van poder contra un vendaval, el de 
les mans de Ian i Brisca, que es van proclamar campions amb autoritat. 

Dues figures recuperades
Els problemes físics havien marcat la trajectòria 
de Ian i Brisca en la passada temporada. 
Fins que va arribar la Copa, on es van proclamar 
campions obrint la porta gran.
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Brisca: 
Resiliència per a ser campió

L’ ENTREVISTA

Com s’afronta una nova edició de la Copa?
- Estic il·lusionat. Vaig començar la temporada malament i segons ha avançat 

m’he trobat millor. Tinc motivació i bones sensacions als entrenaments. Vaig 
arribar a la final del Trofeu de Castelló i en el Trofeu Gregori Maians em vaig trobar 
en una forma espectacular. M’agrada molt jugar la Copa, ja que es juga en 
parelles i és un dels campionats grans.

Consideres que jugar en parella s’adapta millor a les teues condicions?
- Sí. He de tocar pilota al llarg de la partida. El joc en parella t’ho ofereix més. 

Em sent més còmode a l’hora d’acabar quinzes. En trio estàs més estàtic i jo 

“El procés de recuperació d’una lesió és dur, 
però veure que tot eixe treball va donar els 
seus fruits en tan poc temps al trinquet. 
Va ser una alegria immensa”

necessite el contrari. La Copa m’ho dona i per això li tinc estima. També m’agrada 
fer equip i crec que en una parella és més fàcil.

Enguany repeteixes equip amb Ian. No és habitual.
- És immillorable. Vull revalidar el títol amb ell. L’any passat va funcionar. 

Només vam perdre l’última partida de la fase regular quan ja estàvem classificats. 
Enguany no estàvem en els nostres millors moments i potser per això repetim.

Està clar que és un binomi que es coneix i que és una aposta segura.
- Ian m’encanta com a jugador. Fem bon equip. La relació és molt bona i el 

considere un jugador excepcional. No és la treta més potent, però sap on col·lo-
car-la. Això a mi m’ajuda per a saber quines pilotes he de deixar a o no. Saps que 
darrere tens un segur de vida i que si fora altre jugador hauries de ser tu el que es 
jugue certes pilotes. Veurem un Brisca que no se situe més darrere del que cal. 
Estic tranquil amb Ian.

Com recordes el campionat de 2020? Venies d’una llarga lesió que precisament 
va originar-se a la final de Copa del 2019.

- Quan vaig iniciar em faltava potència. Tot i que la lesió va ser al muscle esque-
rre, la inactivitat em va afectar el dret, el meu braç dominant. L’equip era equili-
brat i sabíem que si els dos milloràvem, no ens pararia ningú. Vaig estar molt 
concentrat en la final. El resultat va ser enganyós, sobretot pels primers jocs i en 
emportar-se’ls, vam baixar la moral dels rivals. Damunt vam guanyar a Oliva, el 
meu poble i va ser una motivació. A més, vam reivindicar-se davant els que ens 
donaven per acabats. El procés de recuperació de la lesió és dur, però veure que 
tot eixe treball va donar els seus fruits en tan poc temps al trinquet, va ser una 
alegria immensa. No estic començant en la pilota i sinó dones la talla pots desmo-
tivar-te. Veure que podia rendir com a campió, em va motivar per a continuar al 
100%.tasques en el joc. L’objectiu mínim és aplegar a la final.
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La sola presència del número u de la modalitat ja converteix a esta parella en 

candidata a arribar molt lluny. Tonet IV continua dominant als trinquets i la 

qualitat del jove Salelles II pot ser el complement ideal. El rest d’Oliva, a més 

arriba amb moltes ganes després de ser baixa en la passada Lliga per una lesió. 

Genovés

Equip que reuneix a dues de les figures més rellevants de les darreres 

temporades. Marrahí sempre està i respon; el de Castelló és un valor segur. 

Sanchis fa poc que ha tornat a l’activitat després de superar una lesió que li va 

apartar dels trinquets durant deu mesos. El de Montesa està en procés de 

tornar a ser el que era. 

MARRAHÍ 
Julio Marrahí Ruano.

Rest.

31 anys.

Castelló.

SANCHIS
Jaume Sanchis Soriano.

Mitger.

27 anys.

Montesa.

 

Castelló

TONET IV
Tonet Ordiñana Llopis.

Mitger.

22 anys.

El Genovés.

 

SALELLES II
Carlos Salelles Sorolla. 

Rest.

19 anys.

Oliva.
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Xeraco

CANARI
José Luis Planes Tejada.

Mitger.

30 anys.

Xeraco.

 

BADENES
Néstor Badenes Constantino.

Rest.

23 anys.

Xeraco.

 

Si Tonet IV és el número u, Canari ha estat el punter que més s’ha aproximat 

al rendiment del campió individual en els darrers mesos i inclús li ha superat 

en alguns moments. El de Xeraco està de dolç mentre que Badenes torna a una 

gran competició amb l’objectiu de demostrar que pot estar en la primera línia 

del raspall.

RAÚL
Raúl Sanchis Pou.

Mitger.

23 anys.

El Genovés.

 

Una parella tant jove com compensada. De Vercher ningú discuteix que ha 

d’estar en tots els esdeveniments que es consideren importants. Per nivell, 

pegada i trajectòria, és el líder de l’equip. Raúl també és un habitual, encara 

que en la punta. El del Genovés pot fer ara un pas endavant jugant com a 

mitger.

Xàbia

VERCHER
Ximo Vercher Guillem.

Rest.

22 anys.

Piles. 
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VICENT
Vicent Sendra Acosta-

 Mitger.

20 anys.

Xeraco . 

 

Tot i la seua joventut, Lorja és un habitual de les grans competicions des de 

fa algunes temporades perquè la seua irrupció va ser molt primerenca. Figura 

en la punta, ara treballa per consolidar-se al mig. Vicent pràcticament acaba 

d’arribar a l’elit i ja és un dels pilotaris imprescindible en els millors cartells.

Sueca

LORJA
Paco Lorja Jordán.

Mitger.

22 anys.

Alzira.

 

IVÁN
Iván Esparza Santamaria.

Rest.

19 anys.

Ontinyent.

 

SEVE
Seve Martínez Murillo.

Mitger.

22 anys.

Castelló. 

 

Una cara nova en la competició, Iván, que debuta com a titular amb la il·lusió 

i les ganes de demostrar que la seua convocatòria ha estat encertada. Mans en 

té el d’Ontinyent, encara que per a guiar els seus passos també compta amb 

un dels pilotaris més reputats del raspall, com és el cas de Seve. 

Ontinyent Ajuntament
d’Ontinyent
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MOLTÓ
Alfonso Moltó Puertas.

Rest.

29 anys.

Barxeta.

Una de les parelles que atresora més qualitat entre les dues línies. La 

presència de Moltó li atorga un vot de confiança a l’equip, ja que el de Barxeta 

és un dels grans dominadors del raspall. Si Roberto ofereix el seu vertader 

nivell, les possibilitats d’arribar lluny poden ser-ne moltes.

Barxeta Ajuntament
de Barxeta

ROBERTO
Roberto Chordà Villalba.

Mitger.

25 anys. 

Alzira.

 

BRISCA
Sergi Garcia Sanjuan.

Mitger.

29 anys.

Oliva.

 

Són els vigents campions i per tant ja han deixat clar que poden aspirar a tot. 

L’any passat van guanyar, a més de per la qualitat que atresoren ambdós pilota-

ris, pel nivell d’acoblament que van aconseguir. Cadascú juga la seua, cadascú 

sap que el que ha de fer i el manual quasi sempre està perfectament executat.

Oliva 

IAN
Ian Álvarez Tomás.

Rest.

24 anys.

Senyera.
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