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Esports I Poliesportiu

PILOTA VALENCIANA 3 L’ACTUALItat de l’esport autòcton

Xilxes, bronze a les
finals de l’Autonòmic

el Periódico Mediterráneo

breus
JAVIER VILAR

La fase final dels XXXV JECV de Galotxa va veure com Onda i
Vila-real van arribar a semifinals, finalitzant al quart lloc a Montserrat
FEDPIVAL

R. D.
deportes@epmediterraneo.com

CASTELLÓ

M

onserrat va gaudir de
les fases finals més
interessants dels últims anys, amb partides súper disputades, remuntades i molta emoció. Gran jornada
de promoció la que es va poder
vore a la localitat de la Ribera Alta, amb la fase final dels XXXV
Jocs Esportius de la Comunitat
Valenciana de galotxa.
Els millors equips de les tres
províncies van delectar als assistents amb partides de molt nivell i emoció. Fou una de les millors
edicions dels últims anys, amb
sorpreses, remuntades i qualitat a dolls dels més joves de les
escoles. Ondara, en benjamins,
Moixent, en alevins, Montserrat,
en infantils, Godelleta, en cadets
i Beniparrell han aconseguit els
títols autonòmics.
Mentres que per províncies,
València va aconseguir quatre
ors, tres plates i tres bronzes.
La província d’Alacant, un or,
dos ors i un bronze. I Castelló
va aconseguirt un bronze, amb
l’equip infantil de Xilxes. Les 15
escoles que participants a la fase
final van oferit una gran imatge
de la nostra pedrera als JECV.

Diputació de Castelló rep a Pablo de Borriol pel títol
ESCALA I CORDA 3 El diputat d’Esports, Luis Martínez, va rebre air a
Pablo de Borriol, després que el pilotari s’alçara amb el triomf en
el Trofeu Diputació de Castelló en la modalitat d’escala i corda. El
diputat provincial va voler enaltir la figura «d’un pilotari que malgrat la seua curta edat és ja el principal ambaixador provincial en
aquest esport autòcton que forma part de la nostra essència». r. d.

33 L’únic bronze provincial va aconseguir-lo l’equip infantil de Xilxes.

L’equip de Xilxes de categoria
infantil, integrat per Diego López, José Antonio Gomis i Cristian Cotoli, va perdre la semifinal
davant l’equip de Montserrat integrat per Alejandro Gil, Rubén
Lázaro i Juan Carlos Gallego. Els
jugadors de la província de Castelló van tenir contra les cordes
a l’equip amfitrió en alguns moments de la semifinal, però no
van saber superar tàcticament
als poderosos jugadors rivals, que

al principi van eixir molt pressionats pels nervis de ser els grans
favorits, com van demostrar en la
gran final quedant campions. Xilxes va aconseguir el bronze.
També van donar molt bona
imatge, tot i que no van obtindre
metall, la resta de equips provincials que van participar: en categoria banjamí i aleví, Vila-real va
aportar dos equips, mentres que
el representant castellonenc en
cadets va ser l’escola d’Onda. H

Diego d’Onda, a la final
de l’Autonòmic nivell A

Borriol, seu de raspall
per a infantils i cadets

FRONTÓ 3 El jugador de l’escola
de Xilxes, Diego López, natural d’Onda, s’està convertint
en el jugador més destacat de
la província de Castelló, després de guanyar les seues quatre partides de la segona fase
de categoria infantil nivell A,
quedant primer de grup i classificant-se per a jugar la fase final Autonòmica el pròxim 12
de març a Dénia. r. d.

RASPALL 3 A la província de
Castelló es reprenen els XXXV
Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana a la modalitat
de raspall. Aquest dissabte,
4 de març, al Trinquet de Borriol arribarà el torn per a les
categories infantil i cadet, en
total 10 equips, amb la participació de set escoles. Des de les
9.00 hores es jugaran un total
de 12 partides de raspall. r. d.
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ONDA A DEBUTA
AMB TRIONF DAVANT
MONCADA AL TROFEU
EL CORTE INGLÉS
GALOTXA q La 42ª edició del
Campionat Autonòmic de
Galotxa, gran Trofeu El Corte
Inglés ja s’ha iniciat, amb
el triomf d’Onda A davant
Moncada 70-40 a Tercera A. R. D.

Pilota a l’Escola visita cinc centres a la província
PROGRAMA EDUCATIU 3 Pilota a l’Escola de la Conselleria d’Educació,
Investigació, Cultura i Esport continua el seu caminar per terres
castellonenques. Aquesta setmana es visitarà els centres de VilaReal (2 de març, Fundación Flors), Traiguera (2 de març, Verge Font
de la Salud), Castelló (3 de març, Guitarrista Tàrrega), Almassora (3
de març, G. Ochando) o Benicàssim (3 de març, Liceo). R. D.

