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Inaguració del trinquet 

 

El dissabte 17 d’octubre va tindre lloc la inaguració del trinquet municipal, raó per 

la qual des de la Regidoria d' Esports es programaren diferents activitats. Així, la 

jornada començà amb un taller de pilota valenciana on els xiquets i xiquetes 

pogueren practicar alguns jocs d’habilitat.  

A continuació, tingué lloc la inauguració oficial amb una exhibició de danses, ja 

que un dels objectius de l’equip de govern és que el trinquet siga un punt 

d’encontre de l’esport i cultura valenciana. Una vegada finalitzada, tant el regidor 

d’esports de Favara, Emili Lledó, com el Director General d’Esports, Josep Miquel 

Moya, expressaren que la promoció de la pilota valenciana entre els joves en edat 

escolar ha de ser una de les prioritats de l’administració, per tal de mantenir una 

de les senyes que ens caracteritzen com a poble.  
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Acte seguit, es va fer el lliurament  dels equipatges als jugadors de l’escola de 

pilota i es va fer un homenetge als 15 pilotaris més veterans. Els quals foren 

pioners al portar el joc de raspall als carrers de la localitat.  

Per acabar, els xiquets i xiquets de l’escola de pilota tallaren la cinta i tots 

pogueren fer-se una foto amb els jugadors professionals Waldo i Coeter. 

 

 

Inagurat el trinquet començaren les partides que s’havien organitzat. En primer 

lloc, els jóvens de l’escola demostraren que hi ha una bona base per dur endavant 

el projecte de la pilota valenciana a Favara.  

Després, els jugadors de pilota en cadira de rodes, de la Federació d’Esports 

Adaptats de la Comunitat, deixaren clar que per practicar aquest esport, sols cal 

tindre il·lusió i ganes.  
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Per tancar la inaguracióm, els pilotaris del centre de tecnificació mostraren el bon 

nivell que atresoren i feren gaudir a tots els assistents. 

 

Jugadors locals veterans guardonats 

Macario Lloret , Pepe Sala, Hermenegildo Ciscar, Javier Sala, Jaime Bodi, Toni Cuñat, Salvador Moretó, 
Salvador Pedrós, Pascual Aragó, Enrique Bixquert, Joaquín Solanes, Benito Sala, Enrique Camarena, Antonio 
Sabater, i Antonio Mora. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

N.I.F.:P-4612500-A                                            PLAÇA SANT ANTONI Nº 1 
TEL: 961769002                                                                                       www.favara.es      46614 – FAVARA 
FAX: 961769427                                VALENCIA 
E-MAIL:favara@gva.es  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Regidoria d'Esports 
AJUNTAMENT DE FAVARA 


