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ESCALA I CORDA

Vila-real, a un
triomf de les
semifinals de
la Lliga Bankia
R. D.
CASTELLÓ

Francés, Javi i Bueno, jugadors
de l’equip representatiu de
l’Ajuntament de Vila-real van
donar, al trinquet de Dènia,
un pas de gegant per accedir
a la ronda de semifinals de la
XXVII Lliga Professional Bankia d’Escala i Corda, al superar per un contundent 60 per
25 al trio de Pedreguer-Masymas de Marc, Pere i Tomàs II.
Amb aquesta victòria, el
conjunt de la província de
Castelló es col·loca a un xicotet pas de la ronda de semifinals, fet que hauran de certificar el diumenge al trinquet
de Bellreguard, a partir de les
16.30 hores, en un duel que
els enfrontarà a la parella de
Soro III i Santi (València). H

33 El podi de la categoria aleví de galotxa dels Jocs Esportius provincials.

PILOTA VALENCIANA

Castelló, Vila-real,
Almassora i Onda,
reis de la galotxa

Borriana acull
demà la 3ª
jornada dels
XXXVI JECV
R. D.
CASTELLÓ

Els XXXVI Jocs Esportius de
la Comunitat Valenciana a la
modalitat de raspall visitaran
demà dissabte (des de les 9.00
hores) la localitat de Borriana,
on es disputarà la tercera jornada de competició de la província de Castelló.
Jugaran infantils i cadets,
un total de 12 equips de les escoles de Borriana, Borriol, Castelló, Vila-real, Onda i Almassora, que cercaran els punts
per a passar a la següent fase
de competició.
L’escola de Borriana torna a
la competició després d’unes
setmanes entrenant en la modalitat favorita d’aquesta temporada per a ells. H

PRESENTACIÓ DE
LA FUNDACIÓ PER
LA PILOTA

PROJECTE q Ahir fou
presentada la Fundació per la
Pilota Valenciana a Conselleria,
entitat que s’encarregarà de la
gestió del món professional de
l’esport autòcton. R. D.

Onda va ser la seu de les finals provincials
dels JECV, on Vila-real obté quatre metalls
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l trinquet d’Onda va ser
la seu de les finals dels
XXXVI Jocs Esportius
de la Comunitat Valenciana de la modalitat de galotxa de la provincial de Castelló,
una edició on els campions provincials van ser Vila-real, en categoria benjamí i infantil; Castelló
de la Plana, en categoria aleví; Almassora, en categoria cadet; i Onda, en categoria juvenil.
Al trinquet es va poder gaudir
de grans partides amb esportistes que cada dia milloren i algu-

nes escoles que a poc a poc se situen entre les que protagonitzen
un major creixement.
Cal destacar, en especial, a
l’escola de Castelló, que ha aconseguit guanyar el seu primer or
en la modalitat de galotxa en la
categoria aleví i segueix amb la
seua evolució consolidant-se entre les millors de la província. A
més a més, Castelló va aconseguir una plata i un bronze.
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CARMEN DE
CASTELLÓ, ÚNICA
PROVINCIAL

FRONTÓ INDIVIDUAL q
Carmen de Castelló serà
l’única jugadora provincial que
disputarà diumenge, dia 25,
a Massamagrell, les finals de
frontó dels JECV. R. D.

/ Vila-real va
ser la gran triomfadora amb dos
ors, una plata i un bronze. Almassora, un or i dues plates i Onda,
un or, una plata i dos bronzes. H
vila-real triomfa
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33 El equips finalistes de la categoria benjamí a la modalitat de galotxa.

pablo i mezquita,
al mater dei
de castelló

EDUCACIÓ q El programa
educatiu Pilota a l’Escola
continua amb el seu ritme
frenètic per tota la província.
Pablo i Mezquita van estar al
Mater Dei de Castelló. R. D.

