XXVII DIA DE LA PILOTA VALENCIANA

La plaça de l’Ajuntament de València ha acollit una gran jornada de pilota valenciana amb les
diferents partides i activitats organitzades per la Federació de Pilota Valenciana, on ha
destacat l’amplia participació dels joves jugadors de les diferents escoles de Pilota Valenciana
de la nostra comunitat.
La jornada ha estat espectacular i el centre de la ciutat de València s’ha convertit en l’epicentre
de la gran festa de la Pilota Valenciana, carrers, la plaça de l’Ajuntament de València, el saló de
cristall s’han omplit de pilotaris, familiars, tècnics, directius de clubs, aficionats, autoritats per
commemorar l’alçament de la prohibició de jugar a pilota dins de la ciutat de València. En
definitiva, les partides d’exhibició, els lliuraments de premis, els tallers i jocs han estat les
principals activitats de la festa.
A partir de les 09:00 hores s’han iniciat els actes en la Plaça de l’Ajuntament de València amb
la disputa d’una partida d’exhibició a joc faller, seguidament s’ha jugat una partida de raspall
en cadira de rodes i posteriorment s’ha disputat una partida de raspall femení. Mentrestant els
menuts i les dones han estat els grans protagonistes jugant als carrers adjacents a la plaça,
Arzobispo Mayoral i front a Correus, així com en el saló de cristall durant tot el matí, recollint
els trofeus autonòmics als millors equips d’aquesta temporada 2017-2018.
Aquest intens dia de pilota valenciana s’ha tancat amb un atractiva partida per Dalt Corda de
jugadors professional que ha enfrontat a De la Vega, Fageca, Hilari de Beniparrell i Javier
Campos de Montserrat contra Francés, Giner, Salva i Guillem d’Alginet. S’han pogut seguir
“quinzes” espectaculars per tancar de forma brillant aquests 27 anys de festa en el cor del Cap
i Casal.

Han acompanyat en aquesta jornada als diferents estaments de la pilota, les autoritats entre
les quals destacar al president de la Federació de Pilota Valenciana, José Daniel Sanjuán, la
regidora d’Esports de València, Maite Girau, el Director General d’Esports, Josep Miquel Moya,
la diputada d’Esports de la Diputació de València, Isabel Garcia, Rocío Gil, fallera major de
València, Daniela Gómez, fallera major infantil de València, José Luis López, president d’honor
de la FPV, representants de l’Ajuntament de València i un gran nombre d’alcaldes i regidors de
diferents localitats de les nostres comarques, els vicepresidents de l’entitat federativa, i exjugadors professionals com Pigat II, Moro, Genovés i Àlvaro.

