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La cita més vertebradora 
de la pilota

Publicació de CaixaBank amb la col·laboració de la Fundació 
per la Pilota Valenciana. 
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La Lliga sempre ha estat la competició més vertebradora de la pilota 

valenciana. És la competició en la qual participen més pilotaris, provinents de 

multitud de poblacions. Així mateix, estos jugadors estan distribuïts en equips 

que representen ajuntaments de les tres províncies. I és la de més durada i 

partides, la qual cosa implica visitar diferents trinquets de la Comunitat.

Enguany serà encara més vertebradora, més oberta a diferents espais 

i escenaris. Perquè cada vegada en són més els ajuntaments que volen acollir, 

almenys, una partida de la Lliga CaixaBank. Dur a les primeres figures de la 

pilota és una manera de difondre el nostre esport, i també de fer pàtria. I una 

fórmula que funciona, perquè a l’escala dels diferents trinquets conviuen els 

aficionats de sempre amb moltes cares noves. Un públic nou i sobretot jove, 

que s’identifica amb l’equip o el pilotari del seu poble o que senzillament té 

l’oportunitat de gaudir d’un espectacle que normalment li ha sigut incompatible 

amb situacions tan quotidianes com el treball, els estudis o els horaris.

Este creixement que suposa arribar a més gent i a més municipis és sobretot 

possible per la dedicació dels pilotaris i la seua professionalitat, que any rere 

any va a més. I per la implicació dels ajuntaments, per modests o menuts que 

siguen, així com dels seus clubs i escoles de pilota. I, per descomptat, per 

tindre el vincle amb una marca reconeguda i de prestigi com CaixaBank, que 

ha mantingut el seu suport incondicional des que va arribar a l’esport propi dels 

valencians.
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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.
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Calendari

EQUIPS:

XERACO: Montaner, Canari i Ibiza.

EL GENOVÉS: Ian, Tonet IV i Bossio.

CASTELLÓ:Marrahí, Raúl i Marc.

XÀBIA: Vercher, Lorja i Néstor.

BARXETA: Vicent, Seve i José.

OLIVA: Salelles II, Brisca i Sergi.

LA LLOSA DE RANES: Iván, Murcianet i Ricardet.

HORARI DATA TRINQUETDIA EQUIPS JORNADA

18:30h13/01 1DIVENDRES El Genovés Xàbia/El Genovés

11:30h15/01 1DIUMENGE Xeraco

Xeraco

Oliva

Barxeta

/Oliva

17:30h21/01 2DISSABTE El Genovés

El Genovés

Oliva

Oliva

Oliva

Xeraco

/La Llosa
de Ranes

La Llosa
de Ranes

La Llosa
de Ranes

18:00h23/01 3DILLUNS /Xeraco

18:00h14/01DISSABTE 1/

18:00h20/01DIVENDRES Piles 2

La Llosa
de Ranes

La Llosa
de Ranes

18:00h28/01 3DISSABTE /

El Genovés18:00h31/01 4DIMARTS /Oliva

18:00h03/02 5DIVENDRES /Piles

/Castelló Xeraco

18:00h22/01DIUMENGE Bellreguard 2/ Barxeta

La Llosa
de Ranes

18:00h06/02 4DILLUNS /Xeraco

Xeraco

11:30h05/02 5DIUMENGE /

18:30h27/01DIVENDRES 3/ Castelló

Castelló

Xàbia

Xàbia

18:00h30/01DILLUNS Xeraco 4/Oliva

18:30h03/02DIVENDRES 5/Barxeta

Xàbia

Xàbia

17:30h11/02 6DISSABTE /Bellreguard Barxeta Castelló

18:00h18/02 7DISSABTE /Barxeta

18:00h20/02 7DILLUNS / Castelló

Ontinyent Castelló

Oliva18:30h10/02 6DIVENDRES /El Genovés

El Genovés

Xeraco18:00h12/02 6DIUMENGE /Oliva

Xàbia11:30h19/02 7DIUMENGE / La Llosa
de Ranes

La Llosa
de Ranes

La Llosa
de RanesBarxeta

Xàbia

El Genovés

El Genovés Xeraco

La Llosa
de Ranes

El Genovés

1a
RONDA



De més a molt més
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Vicent, Raúl i Murcianet van passar de completar una 
ronda regular de molt de nivell a mostrar-se intractables 
en la fase final

Dins de l’equilibri amb el qual va transcórrer la passada edició de la Lliga CaixaBank 
de raspall, dos van ser els equips que es van mostrar més sòlids i amb més opcions 
de lluitar pel títol. I, efectivament, ambdós es van trobar en la final.

Un va ser el de Xeraco de Vicent, Raúl i Murcianet; l’altre, el del Genovés amb 
Montaner, Tonet IV i Ibiza. Transcorrien les jornades de la fase regular i sempre 
apareixien en les posicions de privilegi de la classificació, presència totalment meres-
cuda pel nivell que estaven oferint. Els de la Safor actuaven més com a bloc i els de la 
Costera amb el número u com a líder de dos gregaris de luxe.

Les semifinals les van superar amb relativa autoritat, sobretot els després 
campions, que a cada partida havien pujat les seues prestacions en el tram final del 
campionat. No hi havia un pronòstic clar per a la final, encara que el nom de Tonet IV 
pesava molt, més encara tan ben acompanyat per Montaner i Ibiza. Però Vicent, Raúl 
i Murcianet, equip que havia anat de més a molt més, no els hi van donar opció en la 
partida definitiva, que es va resoldre per un clar 30-0.

Quadre d’honor

RASPALL

Data
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Campió Subcampió
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GORXA, MORO

BATISTE II, MORO

WALDO, MORO

WALDO, VILARE

WALDO, SANCHIS

MOLTÓ, BRISCA

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

ARMANDO,  MORERA

ARMANDO, TERRILLA
CARLOS, MORERA

BATISTE II, ALBERTO
FEDE,  AGUSTÍ, ERNESTO
CARLOS, FRANCISCO
WALDO, FRANCISCO

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

PUNXA, COETER II
MARRAHÍ, JOSEP (ALBERTO)
SERGIO, ALBERTO, ROBERTO
RICARD, SANCHIS, ROBERTO

IAN, CANARI, RICARDET
SERGIO, SEVE, RICARDET

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

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

PUNXA, TONET IV, NÉSTOR2020 PABLO, SEVE, LORJA

VERCHER, CANARI, RICARDET2021 VICENT, TONET IV, JOSÉ

1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
7ª
8ª
9ª

10ª
11ª
12ª
13ª
14ª
15ª
16ª
17ª
18ª
19ª
20ª
21ª
22ª
23ª
24ª
25ª
26ª
27ª
28ª
29ª
30ª

VICENT, RAÚL, MURCIANET2022 MONTANER, TONET IV, IBIZA

31ª
32ª
33ª
34ª
35ª
36ª
37ª
38ª
39ª



08 L’ ENTREVISTA

- Com t’ha canviat la vida la Lliga CaixaBank de raspall 2022?
És igual que sempre, però crec més en mi. Si he guanyat una vegada, puc 

repetir. Vol dir que soc un bon jugador i que puc fer un gran campionat. Si no 
guanyes, sí que és una meta més impossible, però ara m’he adonat que no. Si 
treballes i et marques l’objectiu, es pot aconseguir. Hi ha jugadors que tenen una 
gran trajectòria i mai tindran una Lliga. Guanyar-la és molt important.

- No només va suposar un títol, sinó que ja ets uns dels mitgers a destacar 
del circuit. Feia un temps on tenia bones partides i la consecució de la Lliga va 
ser un punt per acabar de consolidar-me al mig. Des de l’estiu anterior vaig sentir 
que els fruits arribaven. Fins aleshores, no tenia la pilota com a prioritat i vaig 
centrar-me a entrenar. Amb les semifinals de la Copa del 2021, la situació anava 

Raúl: Més mitger que mai

“La Lliga va ser la conseqüència del treball 
i el punt per acabar de consolidar-me. 
Ningú em va regalar res. Ara crec més en 
mi i sé que puc repetir”
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pel camí correcte, tot i que no em trobava del tot quallat. Vaig continuar eixa 
feina i vaig arribar a la Lliga amb bones sensacions. Es va ajuntar amb el fet que 
érem un gran equip. El títol va ser la conseqüència al treball. Ningú em va 
regalar res.

- La trajectòria de l’equip va ser quasi perfecta i en la final et trobares al 
teu amic Tonet IV. La Lliga va ser relativament còmoda, a excepció de les 
partides contra l’equip de Tonet IV perquè estava per davant. Ningú comptava 
amb nosaltres. La final va ser massa perfecta. L’ambient era màgic i em vaig 
sentir recolzat per la gent del Genovés. A priori, érem els dèbils. La gent s’acos-
tuma a veure guanyar al mateix i vol coses noves. Dins de la canxa, a Tonet IV 
no el veig com un amic, sinó com al meu rival. És un pilotari que imposa i m’en-
fronte contra el gran jugador que és. A la pista no el conec i l’amistat es queda 
al vestidor.

- Vas ser l’autor de l’últim quinze. Com recordes eixe moment?
La vaig tirar dalt, però la sensació va ser diferent d'altres partides més iguala-

des. Molt còmoda. Veies que la glòria anava apropant-se sense impediment. 
Estàvem en l’últim joc i jo ja em feia la idea que anàvem a guanyar. Vaig conver-
tir el quinze i no va ser una explosió d’eufòria, estava seré.

- Quina va ser la clau per a connectar des del primer dia?
Va ser perfecte des del principi fins al final. No vam discutir cap dia. Quedà-

vem per entrenar, per a sopar i vam ser una pinya. Molt agradable. Quan es va 
acabar la Lliga em feia llàstima que ja no tornaríem a competir els tres junts. Era 
estrany. Jugava qualsevol partida i trobava a faltar a Vicent, per darrere, i a 
Murcianet, per davant.

- En esta edició formes trio amb Marrahí i Marc. Què canvia i quines 
opcions teniu? Marrahí està en un punt dolç, jo em veig còmode i Marc s’acobla 
perfectament al capdavant. La diferència és que l’equip d’enguany el lidera 
Marrahí. Hi ha més intensitat, però jo sé que he de fer el meu joc i animar als 
companys. Tenim el mateix objectiu d’anar per la Lliga.
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Barxeta Ajuntament
de Barxeta
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Oliva Ajuntament
d’Oliva

VICENT
Vicent Sendra Acosta .

Rest.

21 anys.

Xeraco.

 

SEVE 
Seve Martínez Murillo.

Mitger.

23 anys.

Castelló.

 

JOSÉ
José Planta Torres.

Punter.

21 anys.

Xeraco.

 

BRISCA 
Sergi García Sanjuan.

Mitger.

31 anys.

Oliva.

 

SALELLES II
Carlos Salelles Sorolla. 

Rest.

20 anys.

Oliva.

 

SERGI
Sergi Llopis Oltra.

Punter.

18 anys.

El Genovés.

 

Si Brisca està bé, i fa mesos que ho està, el problema és dels altres. Salelles 

II també ha experimentat una pujada important en la primera línia del raspall 

en la campanya anterior i per això torna de titular a la Lliga després d’un any de 

parèntesi. Per a Sergi, jugar amb dos pilotaris de tanta qualitat és una oportuni-

tat de créixer. 

Un equip amb potencial, però ho han de demostrar. Vicent és el rest de 

l’edició anterior, encara que la resta de la temporada no va ser massa positiva 

per a ell, mentre que Seve, un dels millors en la seua posició, va completar una 

temporada irregular, en part a causa de les lesions. Davant, José continua 

acoblant-se a l’elit.



El Genovés Ajuntament
El Genovés Xeraco Ajuntament

de Xeraco
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IAN
Ian Álvarez Tomàs.

Rest.

26 anys.

Senyera.

 

TONET IV 
Tonet Ordiñana Llopis.

Mitger.

24 anys.

El Genovés.

 

BOSSIO
Jorge Sanchis Miravalles.

Punter.

20 anys.

El Genovés. 

 

MONTANER
Josep Montaner Peréz.

Rest.

24 anys.

Almiserà.

 

CANARI
José Luis Planes Tejada.

Mitger.

31 anys.

Xeraco.

 

IBIZA
Héctor Ibiza Figueres.

Punter.

26 anys.

Xeraco.

 

Tenint a Tonet IV, este equip és un dels favorits de totes totes. Segur que és 

una alegria per al número u del raspall estar acompanyat per Ian per la fiabilitat 

i seguretat que ofereix el pilotari de Senyera. Bossio, encara en fase de forma-

ció, està sorprenent gratament per la seua resposta en el nivell més alt.

Un trio que és una roca, una paret. La defensa és la seua marca d’identitat i 

molt hauran d’afinar els rivals per a trobar el camí del quinze. La seua eficàcia 

en atac determinarà si és una formació bàsicament incòmoda o a més capaci-

tada per a optar a arribar a cotes més altes. Experiència en jugar finals, en 

tenen els tres.



La Llosa de Ranes

RICARDET
Josep Llopis Cerdà.

Punter.

28 anys.

El Genovés.

 

Castelló Ajuntament
Villanueva de Castellón
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MARRAHÍ
Julio Marrahí Ruano.

Rest.

32 anys.

Castelló.

 

RAÚL
Raúl Sanchis Pou.

Mitger.

25 anys.

El Genovés. 

 

MARC
Marc Ortega Femenia.

Punter.

20 anys.

Alcàntera Del Xúquer. 

 

IVÁN
Iván Esparza Santamaría.

Rest.

21 anys.

Ontinyent.

 

MURCIANET
Adrián López Pardo.

Mitger.

20 anys.

Castelló. 

 

Marrahí va cedir el seu lloc en la Lliga de l’any passat perquè no es veia en 

condicions de rendir al nivell que requereix la competició. Durant la resta de la 

temporada, quan va recuperar la forma, va ser dels millors i continua sent-ho. 

Com també ho és Raúl, que s’ha agafat amb força a la condició de figura. Marc 

està en procés de fer-se gran.

Un dels trios que més ha agradat quan s’ha fet pública la configuració dels 

equips participants. Normal, tenint en compte que Iván està en un moment de 

forma superlatiu i que Ricardet és una garantia en la punta. Murcianet s’estre-

na al mig, on vol i pot demostrar que pot ser una alternativa a les figures consa-

grades. 



Junts impulsarem la cultura de l'esport 
dels valencians
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Xàbia
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NÉSTOR
Néstor Portes Morell.

Punter.

29 anys.

Pego. 

 

LORJA 
Paco Lorja Jordán.

Mitger.

23 anys.

Alzira.

 

Un rest que ha recuperat el seu lloc entre els millors una vegada que ha 

oblidat les lesions, un mitger amb un estil particular que obliga els rivals a jugar 

en pena i un punter que garanteix treball i que treballen els companys. Una 

formació diferent, singular, i eixa precisament pot ser la seua millor basa. 

VERCHER
Ximo Vercher Guillem.

Rest.

23 anys.

Piles.

 

Ajuntament
de Xàbia



Moment de la presentació de la ‘Lliga CaixaBank 2023’ amb el 
tradicional posat dels participants i autoritats davant de l’Edifici 
Mezquita en la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.
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XXXII LLIGA CAIXABANK D’ESCALA I CORDA 2023

XL LLIGA CAIXABANK RASPALL 2023
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