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Carme de Castelló i
Pepe d’Almassora, OK

El CEIP José Alba de
la Vilavella, subcampió

Els castellonencs
esperen rivals al JECV

demà divendres, a partir
de les 18.30 hores, Carmen de
Castelló disputarà la 2ª ronda
de l’Autonòmic, en Beniparrell, on s’enfrontara a Marina de
Algimia, Blanca de Beniparrell i Carla de Valldigna. Dissabte, Pepe de Almassora farà el
mateix a Vinalesa. r. d.

El CEIP Don José Alba de
la Vilavella va ser el gran triomfador de la província de Castelló en la jornada de cloenda
del programa educatiu Pilota
a l’Escola, que es va celebrar
al Poliesportiu de Massalfassar, al quedar subcampions
en categoria femenina. r. d.

ELS PROVINCIALS esperen
rivals als JECV. Estan classificats: cadet, Àlex (Onda) i Òscar
(Vila-real); infantil, Josep (Borriol), Cristian i Diego (Xilxes);
aleví, Aleix (Almassora), Sergi
i Gonzalo de (Vila-real) i Pepe
(Almassora); benjamí, David
(Onda) i Ferrán (Vila-real). R. D.

PILOTA VALENciana

Y

L’ACTUALITAT DE L’ESPORT AUTÒCTON

Cloenda de les Escoles
de Pilota a Castelló

FEDPIVAL

Més de 80 xiquets i xiquetes mantenen viu l’esport autòcton a la província
C. P. CASTELLÓ
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es escoles de Pilota són
la flama que manté més
viva la pilota valenciana
a la província de Castelló. Més de 80 xiquets i xiquetes
competeixen a diferents modalitats durant tot l’any a raspall,
frontó, one wall i escala i corda.
Aquesta és una realitat creixent
que naix del bon treball per part
de la Federació de Pilota Valenciana (FEDPIVAL), encarregada de
gestionar i promocionar els Jocs
Esportius, i del gran esforç que es
fa des dels clubs per difondre la
pilota entre els més menuts. Arribant l’estiu, les escoles de pilota
tanquen les seves portes.
L’Escola Municipal de Pilota de
Castelló va tancar la temporada
amb un esdeveniment preparat
pels pares i fills amb diferents
activitats. En primer lloc, Clàudia Levoni, alumna de Ciències
de l’Activitat Física i l’Esport, va
apropar als assistents la història
de la pilota a la capital de la
Plana, que al llarg de l’historia
d’aquest esport ha comptat amb
quatre trinquets i un frontó valencià actualment dessolat.
La jornada continuà amb un
visionat de fotos de les diferents
activitats dels xiquets de l’escola.

33 El modalitat de raspall es decideix aquest diumenge a Xilxes.

33 Clàudia Levoni va fer una presentació de la història de la pilota.

33 Pares i alumnes van compartir activitats en aquesta cloenda.

Amb aquesta cloenda es va
intentar integrar als pares en
l’escola i crear un bon ambient,
que és un dels pilars fonamentals
per a la viabilitat d’aquest esport

que es dels minoritaris.
Així, la jornada va concloure
amb diferents jocs col·laboratius
on participaven els alumnes de
l’escola i els pares. H

Xilxes, seu de totes
les finals de raspall
I. M.
CASTELLÓN

Aquest pròxim diumenge, 5 de
juny, a la província de Castelló
es disputen les últimes finals
d’equips dels XXXIV Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana. Concretamente, tindran lloc
les finals d’iniciació de raspall,
amb la participació de 8 escoles: Almassora, amb dos equips;
Vila-real i Xilxes, amb un equip;
Rafelbunyol, amb tres equips.
Marquesat, amb un equip. el
Genovés, amb un equip. Tavernes Blanques, amb un equip i
Sueca, amb un equip.
A partir de les 9.00 hores del
matí començarà l’activitat al
Trinquet Álvaro Navarro de Xilxes (Poliesportiu l’Alter). Els
primers a entrar en competi-

ció seran els alevins. Els equips
d’Almassora, Rafelbunyol i Marquesat es disputaran el títol en
aquesta categoria, on els tres
equips tenen moltes opcions.
Després es jugura la categoria benjamí, amb els equips
d’Almassora i Rafelbunyol.
Per tancar la gran matinal de
la modalitat de raspall, juguran
els infantils del Genovés C, Xilxes i Rafelbunyol.
ELS CADETS // A la vesprada, a

partir de les 18.00 hores, tancaran aquesta gran jornada de
raspall, els cadets, on jugaran
els equips de Sueca, Tavernes
Blanques i Vila-real. Els representants de la província de Castelló no són favorits però tenen
les seues opcions. H

