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La Comissió de bitlles us informa que: 
 
El passat 15 de novembre es van reunir els membres de la Comissió de bitlles per començar a 
treballar amb les propostes rebudes.  
La comissió s’anirà reunint periòdicament per tal de millorar, amb la vostra complicitat el 
nostre esport.  
 
Primer de tot, volem agrair les aportacions enviades pels clubs, que una vegada rebudes i, 
estudiades en la primera reunió de la Comissió de bitlles, aquesta, ha acordat demanar a la 
Junta Directiva de la FCBB un canvi en el calendari de la temporada 2014/15 i en la normativa 
del Campionat de Catalunya Individual. 
        Aquests són: 
        1. Fixar la data del 6 de juny (dissabte) per la disputa del Campionat de Catalunya Infantil, 
per les categories benjamina, alevina i infantil, per separat del campionat sènior i sub 25. 
        2. Augmentar el nombre de finalistes de cada categoria, passant de 5 a 8 jugadors/es 
classificats en cadascuna d'elles (8 nois i 8 noies per categoria). 
  
En segon lloc, en la reunió vam acordar d'enviar una enquesta als clubs de bitlles per tal de 
copsar la seva opinió sobre diferents models de competició, amb la següent pregunta: 
  
Participaria el vostre club en una Lliga Catalana on hi hagués diferents categories (primera, 
segona, tercera...), amb ascensos i descensos dels equips, encara que això suposés fer 
desplaçaments més llargs i per qualsevol punt del territori? 
 
Una vegada acabat el termini de l'enquesta, hi han participat 33  dels 95 clubs consultats 
(30%). 
  
SI - 9 clubs - Siuranenc, Termites, Penya Bistec, Can Folguera, Castellar, Alls Secs, Cremats, 
Palamós i Pessebristes. 
  
NO - 18 clubs - Riudebitlles, St. Martí Sarroca, Igualada, Badalona, COP (vol grups encara de 
més a prop), Poblenou, Barri Pequín, Mas Solei, Mallorquines, l’Albagés, Torà, Cervera, del 
Huerto, Sió d’Agramunt, Catalònia de Jesús, la Cava, Godall i la Sénia.  
  
TERRITORIAL - 6 clubs - Sabadell, Viladecans, St. Llorenç, Vilabarca, Bellpuig i Begur. 
 
Una vegada analitzats els resultats, hem vist que la participació ha estat molt baixa i que hi ha 
poca disposició dels clubs a canviar el model de competició actual, per tant la Comissió de 
bitlles ha decidit no proposar cap canvi en el model de competició. 
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I, en tercer lloc, proposar el calendari de bitlles catalanes per la temporada 2015/16. Aquest 
calendari recull alguna de les propostes rebudes i presenta algunes variacions respecte al 
d’altres anys: 
 

- canviar d’ordre els campionats individual i de clubs, així podem allargar en el temps 
tant la Lliga Catalana com les Lligues Promocionals 

- augmentar el nombre de jornades dels circuits individuals 
  
Finalment, recordar-vos que seguim estudiant i treballant sobre les propostes que anem 
rebent. 
 
Atentament, 
 
Abel Sensarrich 
Vicepresident FCBB 
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