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1. Bàners de publicitat:
Bàners que han estat presents en PilotaVeu des del 3 d’agost fins al 10 de
setembre del 2016.

2. Notícies publicades en PilotaVeu:
Dijous, 4.8.2016 17:45h Món Escolar

La Petxina espera les jornades ‘Les escoles
esportives de pilota valenciana’. Apunta’t

PilotaVeu / València.
Un dels objectius que promourà la nova Càtedra de pilota valenciana, convertida en realitat
el passat dilluns 11 de juliol, és la realització del III Congrés de Pilota Mà, el 2017, amb
unes jornades prèvies, per a tractar amb progressió els principals temes que envolten i que
preocupen en el món de la pilota i crear, així, una base mediàtica i de contingut, amb les
conclusions escrites corresponents de cada jornada, per a arribar al dia d’inici del III
Congrés amb plenes garanties d’èxit.
La primera d’aquestes jornades serà ‘Les escoles esportives de pilota valenciana’
organitzada per la Federació de Pilota Valenciana i per la Fundació Esportiva Municipal,
dins del programa de les Escoles Esportives (EEDD) i que tindrà lloc al Complex Esportiu
La Petxina els dies 9, de 17:30 a 21:00, i 10 de setembre d’enguany, de 9:30 a 13:00, com a
pròleg del dia de la pilota, que se celebrarà, a València, el pròxim 11 de setembre.
Tractaran qüestions com el projecte esportiu educatiu de les EEDD de València, com a
model de gestió i organització; els aspectes educatius i didàctics que caracteritzen la
iniciació esportiva; els avanços científics en l’esport, aplicats a la pilota valenciana i
adaptats a les edats en formació; l’anàlisi de la competició esportiva perquè resulte més
educativa; l’existència de realitats com la pilota basca; el programa ‘Pilota a l’Escola’; la
presència de les xiquetes en la pilota, o les instal·lacions esportives escolars.

Programa educatiu pilota a l'escola: FPV
Les Jornades pretenen ser un espai de trobada i reflexió sobre com abordar la iniciació
esportiva de la pilota valenciana, des de l’enfocament del dret dels menors fins a rebre una
formació de qualitat. En aquest sentit, s’exposaran diferents experiències de promoció de la
pilota partint del model d’organització i gestió de les EEDD en la ciutat de València.
Descarrega’t el programa de les jornades
Per inscriure’t> Completa el següent formulari i envia-ho per correu electrònic
asecretaritecnic@fedpival.es

Dimarts, 30.8.2016 16:15h Món Escolar

Encara pots inscriure’t en les jornades ‘Les escoles
esportives de pilota valenciana’

Xiquets de l'escola del Puig.
© David Sarasol

PilotaVeu / València.
El Complex Esportiu la Petxina ja espera amb gran expectativa les jornades ‘Les escoles esportives
de pilota valenciana’, organitzades per la Federació de Pilota Valenciana, per la Fundació Esportiva
Municipal i la Càtedra de pilota valenciana, dins del programa de les Escoles Esportives (EEDD) i
que tindrà lloc divendres 9, de 17:30h a 21:00h, dissabte 10 de setembre de 9:30h a 13:00h, com a
pròleg del dia de la pilota, que se celebrarà, a València, el pròxim 11 de setembre.
Les jornades tractaran qüestions com el projecte esportiu educatiu de les EEDD de València, com a
model de gestió i organització; els aspectes educatius i didàctics que caracteritzen la iniciació
esportiva; els avanços científics en l’esport, aplicats a la pilota valenciana i adaptats a les edats en
formació; l’anàlisi de la competició esportiva perquè resulte més educativa; l’existència de realitats
com la pilota basca; el programa ‘Pilota a l’Escola’; la presència de les xiquetes en la pilota, o les
instal·lacions esportives escolars.

Sala de Conferències de la Petxina. Fotografia: Fundació Esportiva Municpal
Les Jornades pretenen ser un espai de trobada i reflexió sobre com abordar la iniciació esportiva de
la pilota valenciana, des de l’enfocament del dret dels menors fins a la recepció d’una formació de
qualitat. En aquest sentit, s’exposaran diferents experiències de promoció de la pilota partint del
model d’organització i gestió de les EEDD en la ciutat de València.
A les jornades participaran ponents de renom com Francisco Orts, Manolo Conca, Jordi Naya,
Ismael Vidal, Ricardo Monsoriu, Domingo Palacios, Agustin Larre, Juan Carlos Etxeberria, Bernat
Nerbón, Francisco Zanón i Ana Belén Giner.
D’aquest esdeveniment es pretenen obtenir conclusions escrites que servisquen de guia per al món
escolar i que, al mateix temps, siguen una primera pedra de cara a futures jornades prèvies al III
Congrés de pilota a mà del 2017, anunciat per la Càtedra de la pilota valenciana.

Descarrega’t el programa de les jornades
Per inscriure’t> Completa el següent formulari i envia-ho per correu electrònic
asecretaritecnic@fedpival.es

Dimecres, 7.9.2016 16:30h Món Escolar

PilotaVeu també serà protagonista a les jornades
‘Les escoles esportives de pilota valenciana’

Presentació PilotaVeu 16/04/2015 IES Lluís Vives València
© PilotaVeu

PilotaVeu / València.
A poc a poc va en augment l’expectació de les jornades ‘Les escoles esportives de pilota
valenciana’, organitzades per la Federació de Pilota Valenciana, la Fundació Esportiva Municipal i
la Càtedra de Pilota Valenciana dins del programa de les Escoles Esportives (EEDD) i que tindrà
lloc divendres 9, de 17.30h a 21.00h, dissabte 10 de setembre de 9.30h a 13.00h, com a pròleg del
dia de la pilota, que se celebrarà, a València, el pròxim 11 de setembre.
El nostre web, a més de realitzar difusió prèvia, durant i posteriorment a l’esdeveniment, també
participarà de manera directa a les jornades amb una presentació.
Un dels principals objectius del projecte PilotaVeu és promocionar i difondre al màxim la pilota a
nivell escolar i educatiu. És per això que al desembre del 2015 inauguràrem l’apartat de Recursos
Didàctics, una base d’informació necessària per aprendre més sobre el nostre esport d’una manera
segura i guiada amb informació de qualitat confeccionada per especialistes col·laboradors del mitjà.
La participació de PilotaVeu, que tindrà lloc a les 15.15 de la vesprada amb les conclusions de les
jornades, consistirà en una presentació breu del web i de l’apartat de Recursos Didàctics a càrrec
del coordinador Ricard Sentandreu.
Seguidament, i com a plat fort de la jornada, tindrà lloc la presentació en societat: “La pilota
valenciana. Guia per a despistats”. Una animació divulgativa realitzada per Neus Cerdà amb
col·laboració amb PilotaVeu, que de segur que deixa bocabadats a tots els assistents.

Així que ja sabeu si voleu assistir a les jornades no dubteu en inscriure’s de manera gratuïta Completant
el següent formulari Per inscriure’t> i enviant-ho per correu electrònic a secretaritecnic@fedpival.es

Descarrega’t el programa de les jornades

Dijous, 8.9.2016 12:30h Món Escolar

Es presenta en societat l'animació divulgativa ‘La
pilota valenciana. Guia per a despistats’

Fotografia de l'animació: ‘La pilota valenciana. Guia per a despistats’
© Neus Cerdà

PilotaVeu / València.
Sols queda 1 dia per a l’inici de les jornades ‘Les escoles esportives de pilota valenciana’,
organitzades per la Federació de Pilota Valenciana, la Fundació Esportiva Municipal i la Càtedra de
Pilota Valenciana dins del programa de les Escoles Esportives (EEDD) i que tindrà lloc divendres 9,
de 17.30h a 21.00h, i dissabte 10 de setembre, de 9.30h a 13.00h, com a pròleg del dia de la pilota,
que se celebrarà, a València, el pròxim 11 de setembre.
A les 15.15h del dissabte, després del dinar, tindrà lloc, dintre de les conclusions de les jornades, la
presentació en societat de La pilota valenciana. Guia per a despistats. Es tracta d’una animació
divulgativa realitzada per Neus Cerdà i que compta amb la col·laboració de PilotaVeu que de segur
que deixarà bocabadats a tots els assistents.

L’animació es podrà veure en l’apartat de Recursos Didàctics de PilotaVeu, on es presentarà una
base d’informació necessària per aprendre més sobre el nostre esport d’una manera segura i guiada.
Així que ja sabeu: si voleu assistir a les jornades no dubteu en inscriure’s de manera gratuïta
completant el següent formulari Per inscriure’t> i enviant-lo per correu electrònic
a secretaritecnic@fedpival.es.

Així que ja sabeu si voleu assistir a les jornades no dubteu en inscriure’s de manera gratuïta Completant el següent
formulari Per

inscriure’t> i

enviant-ho

Descarrega’t el programa de les jornades

per

correu

electrònic

a secretaritecnic@fedpival.es

Divendres, 9.9.2016 12:15h Món Escolar

Va de bo per a les jornades de ‘Les escoles
esportives de pilota valenciana’

Xiquets de l'escola de Pilota d'Ondara
© CPV Ondara

PilotaVeu / València.
Aquesta vesprada es donarà el tret d’eixida a les jornades ‘Les escoles esportives de pilota
valenciana’ que es duran a terme al complex esportiu La Petxina de València i es prolongaran fins
dissabte a les 16.00 hores.
Hui, divendres, s’obriran les jornades a partir de les 16.45, quan tindran lloc les acreditacions i, a
partir de les 17.15h, es farà la presentació a càrrec del president de la FPV, José Daniel Sanjuan, el
gerent de la FDM, José Luis Berlanga, i el Director de la Càtedra de Pilota Valenciana, Vicent Añó.
Les jornades han sigut organitzades per la Federació de Pilota Valenciana i per la Fundació
Esportiva Municipal, amb la col·laboració de la Càtedra de Pilota Valenciana, dins del programa de
les Escoles Esportives, que serà el pròleg del dia de la pilota, que se celebrarà, a València, el pròxim
diumenge 11 de setembre.
Tractaran qüestions com el projecte esportiu educatiu de les Escoles Esportives de València com a
model de gestió i organització; els aspectes educatius i didàctics que caracteritzen la iniciació
esportiva; els avanços científics en l’esport aplicats a la pilota valenciana i adaptats a les edats en
formació; l’anàlisi de la competició esportiva perquè resulte més educativa; l’existència de realitats
com la pilota basca; el programa ‘Pilota a l’Escola’; la presència de les xiquetes en la pilota, o les
instal·lacions esportives escolars.
A més a més, PilotaVeu també tindrà la seua participació dissabte a les 15.15h de la vesprada en les
conclusions de les jornades amb una presentació breu del web i de l’apartat de Recursos
Didàctics a càrrec del coordinador Ricard Sentandreu, que donarà pas a la presentació en societat
de “La pilota valenciana. Guia per a despistats”, una animació divulgativa realitzada per Neus
Cerdà amb la col·laboració de PilotaVeu que, de segur, deixarà bocabadats a tots els assistents.
Així que hui, divendres, a partir de les 17.30h, va de bo per a les jornades de les Escoles Esportives
de pilota valenciana!

Descarrega’t el programa de les jornades

Dissabte, 10.9.2016 09:00h Món Escolar

Continuen les 'Jornades d’Escoles esportives de
pilota valenciana' a la Petxina

Presentació de les Jornades d'escoles esportives de pilota valenciana
© Ulisses Ortiz

PilotaVeu / València.
Després d’una intensa primera jornada amb gran expectació i afluència de públic al saló d’actes del
Complex la Petxina, i sense tenir temps encara per a realitzar valoracions, hui reprèn la segona
jornada amb un programa molt carregat que a partir de les 9.30 del matí fins les 16.45 de la vesprada
tindrà ocupats els inscrits en les jornades escoltant els diferents ponents i aportant el seu granet
d’arena amb la seua participació des dels diferents seients.

Presentació de les jornades
La primera jornada s’obria a les 17.30h amb la presentació de les jornades a càrrec del president de
la FPV, José Daniel Sanjuan, el gerent de la FDM, José Luis Berlanga, i el Director de la Càtedra de
Pilota Valenciana, Vicent Añó.
Tots manifestaren la importància de la base, la creació d’escoles, la formació dels diferents monitors
d’aquestes escoles i la necessitat d’aquestes jornades.
Ponències realitzades
Tot seguit, en la primera ponència, Paco Orts explicà el model de gestió de les escoles esportives de
València com a model de referència a seguir.
Després Jordi Naya i Manolo Conca ens contaren què cal tenir en compte abans de crear una escola,
consells bàsics per crear-la i tenir èxit, com realitzar una programació per aquesta escola i quins
continguts cal tenir en compte.
Per últim, després d’un xicotet descans, Richard Monsoriu ens va contar el treball realitzat per la
Federació de pilota valenciana durant els 27 anys d’història, Àlvaro Navarro ens explicà el
funcionament del programa Cespiva i Manolo Conca va tancar la taula amb l’experiència de les
activitats realitzades a Sueca.
Al final de la jornada el públic va poder participar amb la realització de preguntes.

Fotografies: Ulisses Ortiz / Pilotaveu
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› 09:30 - 10:30 h Ponència 3 “Avanços científics aplicats a la pilota valenciana i les seues
adaptacions a la iniciació. La biomecànica del gest i la condició física, aprenentatges obligatoris”
Domingo Palacios i Agustín Larré
› 10:30 - 11:00 h Descans
› 11:00 - 12:30 h Taula Redona 2 “Diferents experiències de promoció de la pilota en la seua base”.
› La pilota al País Basc. Juan Carlos Etxeberria
› L'experiència de Sueca. Bernat Nerbón
› El Programa de Pilota a l’Escola. Francisco Zanón
› La promoció de la pilota valenciana entre les xiquetes. Ana Belén Giner
› 13:00 h Clausura jornada dissabte. Maite Girau Regidora d’esports de l’ajuntament de València
› 14:00h Dinar
› 15:15h Sessió de Conclusions. Inclourà la presentació de PilotaVeu i l’apartat de Recursos
didàctics. Ricard Sentandreu i la presentació en societat de l’animació divulgativa: “La Pilota
Valenciana. Guia per a despistats” a càrrec de Neus Cerdà.
› 17:30h Visita i partida a Pelayo.

Dilluns, 12.9.2016 17:30h

Conclouen les ‘Jornades d’escoles de pilota
valenciana’ amb visió de futur

Conclouen les ‘Jornades d’escoles de pilota valenciana’ amb visió de futur
© Ulisses Ortiz

PilotaVeu / València.
El passat dissabte 10 a les 16.45h de la vesprada es donaren per finalitzades les “Jornades d’escoles
esportives de pilota valenciana” que des del divendres 9a les 17.30h van reunir al saló d’actes del
Complex Esportiu la Petxina una àmplia representació d’entrenadors i docents inscrits amb la
motivació d’aprendre més en aquestes jornades.
Després d’un intens divendres, dissabte s’iniciaven les jornades amb la ponència dels preparadors de
Pilota 2.0, Domingo Palacios i Agustin Larré, que explicaren, a un públic entregat, els últims
avanços científics aplicats a la pilota i les seues adaptacions als escolars.

Domingo Palacios i Agustin Larré durant la seua ponència. Fotografia: Ulisses Ortiz

Tot seguit, després d’un breu descans, començava la segona taula redona de les jornades. Juan
Carlos Etxebarria, membre de la federació de pilota basca de Guipúscoa, va contar com està
organitzada la pilota al País Basc. Bernat Nerbón contà l’experiència d’un club nou com el CPV
Xúquer de Sueca i com s’està realitzant un treball diferent, innovador i integrador des de la base.
Fran Zanon, coordinador del projecte educatiu de pilota a l’escola, va donar a coneixer la progressió
que ha tingut el projecte durant els últims anys, i va tancar la taula Ana Belen Giner, qui va explicar
la progressió que ha tingut la participació femenina i les diferents competicions que s’han anat creant
en els últims anys.

D'esquerra a dreta: J.C. Etxebarria; Bernat Nerbón; Fran Zanon i Ana Belen Giner. Fotografia:
Ulisses Ortiz
En finalitzar la taula, el públic assistent va poder preguntar i aportar als ponents la seua opinió sobre
les diferents experiències i com millorar-les.
Seguidament, la regidora Maite Girau va tancar les jornades destacant la seua importància i felicitant
als organitzadors.

Maite Girau tancant les jornades junt a Daniel Sanjuan i Paco Orts. Fotografia: Ulisses Ortiz
Presentació de l’apartat de Recursos didàctics i de la “La pilota valenciana. Guia per a
despistats”
Després del dinar de grup, on podien quedar-se tots els assistents, tenia lloc l’acte més importants de
les jornades, les conclusions d’on eixiria el document final d’aquestes i que publicarem pròximament
al web.
Aquest acte va començar amb la presentació del web www.pilotaveu.com amb l’apartat de recursos
didàctics per part de Ricard Sentandreu i de l’animació divulgativa “La pilota valenciana. Guia per a
despistats” a càrrec de l’autora Neus Cerdà.

Neus Cerdà i Ricard Sentandreu presentant "La Pilota Valenciana. Guia per a despistats" i els
recursos didàctics
Les dos presentacions van entusiasmar molt als presents i ajudaren a concloure les jornades amb el
bon sabor de boca i la invitació a plantejar-se que en la pilota és necessari innovar per a garantir un
exitós futur del nostre esport.

Dimecres, 14.9.2016 10:15h Món Escolar

PilotaVeu destaca com a mitjà de comunicació de
referència a les ‘Jornades d’escoles esportives de
pilota valenciana’

Ricard Sentandreu exposa el web de PilotaVeu durant les jornades
© Ulisses Ortiz

PilotaVeu / València.
Les "Jornades d’escoles esportives de pilota valenciana" van servir per fer un recull d’informació
sobre la pilota, l’educació referent a ella i les propostes per potenciar aquest esport en un futur
pròxim. Tanmateix, aquestes conferències, celebrades els dies 9 i 10 de setembre, també van servir
perquè els professionals de pilota, les escoles, els clubs i la federació d’aquest esport coneguen amb
major profunditat la labor que fa PilotaVeu com a mitja de comunicació centrat en la pilota.

De la mà de Ricard Sentandreu, coordinador del diari digital PilotaVeu, el públic assistent va tindre
l’oportunitat de conèixer com es desenvolupa el diari, els diferents apartats amb què compta,
especialment l'apartat de Recursos didàctics, i els col·laboradors que fan possible que aquest projecte
únic puga continuar informant dia rere dia d’aquest meravellós esport.

Ricard Sentandreu i Neus Cerdà durant la conferència. Fotografia: Ulisses Ortiz.
Així mateix, Neus Cerdà va acompanyar Ricard en la ponència, que va servir per presentar en
societat l’esperada animació divulgativa “Pilota valenciana. Guia per a despistats”, un vídeo
explicatiu dirigit a aquells valencians i valencianes que encara no coneixen ben bé el nostre esport.
Aquesta animació, en la qual col·labora PilotaVeu, es publicarà pròximament al web i estarà a
l’abast de tothom també a l’apartat de Recursos Didàctics.

Portada del vídeo Pilota valenciana. Guia per a despistats.
Amb aquesta conferència, inclosa en les conclusions de les jornades, es va tancar aquest cicle de
conferències en què tots els participants van prendre bona nota dels reptes de futur que té la pilota
per davant i es van emplaçar per fer un document conjunt vàlid per a tindre una senda i uns objectius
a seguir en els pròxims anys.

Dimarts, 27.9.2016 11:30h Món Escolar

Es publiquen les conclusions de les jornades
tècniques “Les escoles esportives de pilota
valenciana”

Juan Carlos Etxeberria, Bernat Narbón, Fran Zanón i Ana Belén Giner durant la taula redona.

PilotaVeu / València.
Les jornades tècniques “Les escoles esportives de pilota valenciana” van tindre tant participació de
gent del món de la pilota, de les escoles i dels clubs com també qualitat en la informació que es va
exposar en les diferents taules redones i ponències amb què va comptar i que es van resumir amb un
document de conclusions que es va acordar entre tots els participants.
Les ponències i taules redones de debat es marcaven l’objectiu d’una posada en comú de totes les
diverses situacions i realitats de les escoles esportives de pilota perquè entre tots s’aportaren
solucions per a aquells entrenadors o coordinadors d’escoles o clubs que tingueren problemes
administratius, esportius i/o didàctics.
A més, també es van tractar temes com ara la implantació de la pilota en l’àmbit universitari amb la
Càtedra de pilota valenciana que ha tret la Universitat de València, ja que no hi ha suficients
formadors especialitzats; la regulació per a la titulació oficial dels tècnics o la necessitat de la
presència de la pilota en els col·legis i escoles per a donar a conèixer el nostre esport autòcton als
més xicotets i garantir la seua pràctica i coneixement.

La primera ponència va ser a càrrec de Paco Orts, coordinador de les jornades i portava com a títol
principal “El model de gestió de les escoles esportives de València: referent d’acció pública en
l’esport de la pilota. Promoció, protecció i prevenció” amb l’objectiu d’explicar el desenvolupament
de les escoles esportives en València. Tanmateix, dos dels docents més reputats en l’àmbit de la
pilota valenciana com són Manolo Conca i Jordi Naya van parlar a la seua ponència titulada
“Aspectes educatius i didàctics a tindre en compte en el procés d’iniciació esportiva a la pilota
valenciana. De l’escola al club, de la formació al rendiment” com formar correctament els xiquets i
xiquetes a les escoles perquè després puguen adaptar-se als clubs ràpidament.
Conca i Naya també van participar a la taula redona “L’estructura de promoció de la pilota
valenciana en les categories escolars” que també va comptar amb les opinions de Ricardo Monsoriu,
membre de la Federació de Pilota Valenciana, i Álvaro Navarro. A aquesta taula, es va debatre sobre
l’estructura i l’organització de la competició, el programa de detecció de talents i la tecnificació o les
activitats extraescolars.

Neus Cerdà i Ricard Sentandreu durant la seua ponència. Fotografia: Ulisses Ortiz.
La quarta ponència de les jornades va ser a càrrec de Domingo Palacios i Agustín Larré que van
comentar els darrers “Avanços científics aplicats a la pilota valenciana i les seues adaptacions a la
iniciació. La biomecànica de la gesticulació i la condició física, aprenentatges obligatoris”, una
xerrada molt interessant ja que el món de la pilota introduirà a poc a poc aquests avanços per a
desenvolupar-se cap a la modernitat.
L’última de les taules redones va versar sobre les “Diferents experiències de promoció de la pilota en
la seua base” i va comptar amb la presència de Juan Carlos Exteberria, que va apropar el cas de la
pilota basca, Bernat Narbón, per a parlar sobre l’experiència de Sueca, Francisco Zanón, sobre el
Programa Pilota a l’Escola i Ana Belén Giner que ens va parlar de la pilota femenina i
l’ensenyament a les xiquetes.
A la sessió final de les jornades, es va presentar el diari de pilota valenciana pilotaveu.com amb el
seu coordinador, Ricard Sentandreu i també el vídeo divulgatiu “Pilota valenciana. Guia per a
despistats”, en el qual col·labora PilotaVeu i elaborat per Neus Cerdà.

Per últim, es va confeccionar el document de conclusions consensuat entre tots els participants, en
què es plantegen propostes per a la millora de l’actual situació de les escoles esportives de pilota i
que es tindrà en compte d’ara endavant per a la modernització i l’avançament del món de la pilota.
Clica ací per a veure les conclusions i les ponències de les jornades tècniques "Les escoles
esportives de pilota valenciana".

3. Entrevista al coordinador de les jornades:
Dimecres, 7.9.2016 12:00h
Paco Orts Cap de la Secció d'Activitats de la Fundació Esportiva Municipal de l'Ajuntament de València

Entrevista a Paco Orts, coordinador de les jornades 'Les escoles
esportives de pilota valenciana'

Paco Orts i Daniel Adell a Pelayo.
© Fotografia: PSPV-PSOE

PilotaVeu / València.
A falta de 2 dies per a l’inici de les jornades tècniques: “Les escoles esportives de pilota
valenciana” que es celebraran aquest pròxim divendres 9 de setembre a partir de les 17.30 fins a les
21.00 i dissabte 10 de 9.30 a 16 al Complex Esportiu la Petxina, ens reunim amb Paco Orts,
coordinador d’aquestes jornades que ens contarà tot allò interessant que podrem vore.
- Com ha sorgit la idea de les jornades?
La idea naix de la necessitat observada en la gestió i organització d'aquestes estructures
denominades “escoles esportives de pilota valenciana”. Hem detectat que en la majoria dels casos la
promoció de base de la pilota valenciana no es consolida atès que les estructures de gestió són febles,
depenen sovint dels clubs i del voluntarisme de persones aficionades. S'observen situacions de
descoordinació entre clubs, centres escolars i Ajuntament. La falta de recursos, en general, és el mal
endèmic de totes les iniciatives, o de la majoria. Recursos de personal (manca de qualificació i
professionalització) falta d'instal·lacions i de recursos econòmics. Tot açò convergeix en un sistema
que penalitza la continuïtat del menor en aquest esport. És necessari revertir aquesta situació.

- Quina és la seua finalitat?
La Federació ens va demanar que mostràrem el model d'Escoles Esportives a València com a
referent de la gestió d'aquest tipus d'estructures organitzatives. En el nostre cas comptem amb el
suport de l’FDM de l'Ajuntament de València que contribueix al finançament del programa,
comptem amb la professionalització del personal tècnic, i un programa elaborat pels tècnics de la
Federació en funció d'un marc organitzatiu que estableix l’FDM i que garanteix els drets educatius
dels menors i altres aspectes legals.
D’altra banda, un esport no pot perviure si no hi ha una base que continue desenvolupant-lo. Com
més gran siga la base més gran serà la promoció d’aquest esport. L’objectiu d’una escola esportiva
no és traure grans esportistes, hi ha prou a ensenyar el joc i a estimar-lo. Per això és bàsic el suport
de les institucions al principi, en el moment de la promoció, peròa poc a poc la pilota ha de ser
sostenible per ella mateixa i ho aconseguirà si naix d’una base ferma i organitzada.

Col·legi Hernàndez de Castelló de la Ribera a Pelayo. Fotografia: PilotaVeu
- A qui van adreçades?
Aquestes jornades van dirigides, no solament als tècnics esportius, monitors de pilota sinó també als
responsables, directius dels clubs i responsables municipals de l'esport. L'objectiu: facilitar-los la
informació i els recursos legals perquè puguen articular un projecte esportiu d'escola de pilota
valenciana en els diferents municipis de la Comunitat, establint com a nucli de l'acció la relació entre
el club i l'ajuntament, mitjançant un acord o conveni que regule aquesta relació. A més, cal articular
la tercera pota de l'estructura “El centre escolar”. A través dels consells escolars on es troba
representat l'ajuntament es facilitarà l'accés a les instal·lacions i la participació del centre en el
programa.

- Quines coses importants i noves destacaries i creus que es perdran els qui no assistisquen?
A més dels aspectes organitzatius o de gestió, les jornades tractaran sobre aspectes pedagògics,
didàctics, i en general de tot allò que li afecta a la iniciació: competicions, activitats lúdiques,
tecnificació i cerca de talents esportius, etc.

Comptarem, a més, amb experiències com la del País Basc, un espill on mirar-nos i on aprendre
quant a la promoció d'aquest esport. Amb experiències com el de la incorporació, relativament
recent, de la dona a l'esport de la pilota i, com les xiquetes es van acostant a un esport que
tradicionalment ha sigut considerat d'homes.
A més, destacar la incorporació de la ciència i la tecnologia a la iniciació i estudi de la pilota
valenciana. Es presentaran treballs originals en el camp de la biomecànica i la teoria de l'entrenament
que pretenen servir als tècnics esportius a l'hora de la programació de la seua activitat d'ensenyament
com a recursos cada dia més imprescindibles.
- Pot participar d’alguna manera el públic assistent a les jornades?
Les jornades tenen una vocació participativa i ens interessa que tot aquell que s'acoste, puga exposar
la seua opinió amb criteri, incorporar totes les idees a l'objectiu de la promoció de l’esport de la
pilota.
Les conclusions de les jornades seran facilitades a les institucions a fi de col·laborar en el
coneixement de la realitat, el diagnòstic actual i propostes de promoció que puguen ser aprofitades
per aquestes institucions en les seues polítiques de foment de l'esport.
- Fins quan, on i com ens podem inscriure?
El divendres al matí tancarem les inscripcions per tal d’organitzar tots els actes que estem preparant:
dinar del dissabte, entrada a la partida de Pelayo del dissabte vesprada; reserva de lloc a la plaça de
l’Ajuntament per participar del dia de la pilota; samarreta identificativa de les jornades i certificat
d’assistència. Tot de forma gratuïta per als inscrits gràcies a la col·laboració de les institucions.

Paco Orts a l'esquerra amb l'escola de pilota de Vinalesa 10 anys enrere. Foto: Paco Orts
- Què els diria a tots aquells que estan pensant en inscriure’s?
Tenen l'oportunitat de participar activament en aquestes jornades i contribuir a l'objectiu expressat
anteriorment. Molta gent en la pilota vol ajudar a promoure aquest esport. Ara tenen l'oportunitat de
fer-ho. Aquestes jornades cerquen ser una plataforma de participació i alhora una forma de treballar
per al futur, basada en la posada en comú i discussió sobre els aspectes més importants de la
promoció: les seues necessitats, els seus punts forts i febles, els beneficis, etc.

- Hi ha programades en un futur més jornades com aquesta?
La idea és repetir aquestes jornades cada any, plantejant temàtiques diferents al voltant d'aquest
esport. Unir la celebració amb el dia de la pilota valenciana. Anar creant un cos de coneixement que
nodrisca l'escassa documentació escrita que encara hui tenim en relació a aquest esport.
- El mitjà que et fa l’entrevista, està participant en la difusió d’aquest esdeveniment, què et
sembla la seua tasca (difusió, recursos didàctics, vídeos...) que està aportant a nivell educatiu i
escolar?
Tot aquell que puga aportar el seu granet d'arena a la promoció és benvingut. El paper dels mitjans
de comunicació és necessari i essencial per a la difusió d'aquest esport.

Descarrega’t el programa de les jornades
Per inscriure’t> Completa el següent formulari i envia-ho per correu electrònic
asecretaritecnic@fedpival.es

4. Entrevista al coordinador de les jornades en Colp a
colp Ràdio:
Divendres, 9.9.2016 12:15h

Comença la segona temporada de Colp a Colp,
escolta el programa núm. 24!

Colp a colp 24
© Blanca Climent i David Sarasol

PilotaVeu / Godella.
Torna Colp a Colp i ho fa amb un programa número 24 carregat de novetats. En aquest programa, al
locutor habitual, Francesc Fort, se li sumarà un nou fitxatge. Javi Cid serà la nova veu que
acompanyarà als oients del nostre programa.
Pel que fa al contingut, tindrem un programa farcit de novetats. Parlarem de la Copa Diputació de
València de Frontó, ens prepararem per al premi Diputació de Castelló d'Escala i Corda i pararem
atenció a moltes de les competicions amateurs en marxa. A més, les jornades esportives de pilota
tindran cobertura especial, amb connexió en directe.
I recordeu que aquest cap de setmana és el Dia de la Pilota i l'efemèride serà analitzada com cal.
Tota l'actualitat del nostre esport, una secció cultural ben carregadeta i la cèlebre secció vocabulari
tornen aquest cap de setmana a Colp a Colp.
Recordeu que podeu seguir Colp a colp a Facebook (www.facebook.com/colpacolp), on podreu
assabentar-vos de totes les novetats del programa. Així com també a Twitter si
seguiu @colpAcolp_.
El programa, com sempre, serà emès per Ràdio Godella 98.0 FM, on podeu seguir-lo tots els
divendres a les 13.30h i els dissabtes a les 14h. A més a més, també el podreu escoltar a Ràdio
Terra els divendres a les 17.00h i a la nostra web: www.pilotaveu.com.

Tot açò i molt més podreu escoltar-ho en el següent enllaç. Vos deixem amb el programa de
Colp a colp número 24!

Clica al següent enllaç per escoltar el programa:
https://www.ivoox.com/colp-a-colp-09-09-16-audios-mp3_rf_12837756_1.html

5. Notícies i articles en altres mitjans:
Gràcies a la col·laboració que PilotaVeu té amb altres mitjans de comunicació, les
nostres notícies i esdeveniments tenen una major repercussió.

Vos deixem ací alguns exemples de notícies i articles que s’ha publicat en alguns
mitjans:

6. Seguiment via twitter:
Durant el transcurs de les jornades hem realitzat un complet seguiment
també via twitter mitjançant el hastag #JornadesEEPV

7. Galeria de Fotos:
Durant les jornades també hem realitzat un complet seguiment fotogràfic
que quedarà exposat dins de la nostra galeria de flickr.

8. Conclusions de les jornades:
L’element més important d’unes jornades és el document final que s’obté
de les conclusions de cada ponència.
Per aquest motiu des de PilotaVeu hem fet resó d’aquestes conclusions i
les emmaguetzarem en un espai visible dintre de l’apartat de Recursos
Ddidàctics del web:

