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RECULL DE PREMSA 2018 – ÍNDEX 
 

Num. Modalitat Títol Data Pàg. 

1 Bitlles 
Catalanes 

Acaba la primera volta de la Lliga Catalana 02/01/2018 7 

2 Bowling 
Tenpin 

En marxa el cinquè Torneig de Reis 09/01/2018 7 

3 Bitlles 
Catalanes 

2n torneig de bitlles a la neu 13/01/2018 8 

4 Bowling 
Tenpin 

Moisés Pérez campió del Torneig de Reis 14/01/2018 8 

5 Bitlles 
Catalanes 

Vall-llobrega lidera la nova Lliga Girona 16/01/2018 9 

6 Bitlles 
Catalanes 

Mila Prieto campiona del torneig de bitlles a la neu 2018 19/01/2018 9 

7 Bowling 
Tenpin 

En marxa els 21ens Campionats Nacionals de Catalunya 21/01/2018 10 

8 Bitlles 
Catalanes 

Tercera jornada dels Circuits Individuals 23/01/2018 10 

9 Bitlles 
Catalanes 

Acaba la primera fase de la Lliga Barcelona 30/01/2018 11 

10 Bowling 
Tenpin 

Axel Guimó al capdavant dels Campionats de Catalunya 2018 05/02/2018 11 

11 Bowling 
Tenpin 

El Mediterrània BC líders de tercera divisió 13/02/2018 12 

12 Bitlles 
Catalanes 

Arrenca la fase definitiva de la Lliga Barcelona 20/02/2018 13 

13 Bowling 
Tenpin 

El club Sweetrade guardonat pel Patronat Municipal d’Esports de 
les Franqueses del Vallès 

25/02/2018 13 

14 Bowling 
Tenpin 

Sweetrade campions de la 3a Lliga Interclubs 27/02/2018 14 

15 Bitlles 
Catalanes 

Quarta jornada dels Circuits Individuals 01/03/2018 15 

16 FCBB  
 

Dia internacional de la dona 08/03/2018 15 

17 Bowling 
Tenpin 

Recta final de la segona sèrie dels Campionats de Catalunya 09/03/2018 16 

18 Bitlles 
Catalanes 

Acaba la primera fase de la Lliga Girona 13/03/2018 16 

19 Bowling 
Tenpin 

Participació catalana al 3r Open Storm International 4 Team 15/03/2018 17 

20 Bowling 
Tenpin 

Roca, Gómez i Segura encapçalen la classificació general del III 
Circuit Sènior 

19/03/2018 17 

21 Bowling 
Tenpin 

Terrassa acull el 4t Torneig Diamond 20/03/2018 18 

22 Bitlles 
Catalanes 

Jaume Fandos i Maria Dolors Pardo lideren el Circuit Individual 
Sènior 

22/03/2018 18 

23 Bowling 
Tenpin 

Cristina Sanz campiona del quart Torneig Diamond 25/03/2018 19 

24 Bitlles 
Catalanes 

Jordi Vilanova i Abril Asensio lideren el Circuit Individual Sub 25 29/03/2018 20 

25 Bitlles 
Catalanes 

Comença la recta final de la Lliga Catalana 03/04/2018 20 

26 Bowling 
Tenpin 

Recta final dels Campionats de Catalunya 12/04/2018 21 

27 Bowling 
Tenpin 

Lluís Montfort i Elisabet Cejudo campió i campiona individual 
dels Campionats de Catalunya 

23/04/2018 22 
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28 Bitlles 
Catalanes 

Molta igualtat a la Lliga Selva-Alt Maresme 25/04/2018 23 

29 Bitlles 
Catalanes 

Vall-llobrega i Esclanyà es jugeun la Lliga Girona 27/04/2018 23 

30 Bowling 
Tenpin 

Cap de setmana de finals 04/05/2018 24 

31 Bowling 
Tenpin 

Les Corts campiones de la Lliga Catalana Femenina 06/05/2018 24 

32 Bowling 
Tenpin 

Penedès i Mediterrània campions de la tercera divisió 07/05/2018 25 

33 Bitlles 
Catalanes 

Acaben les lligues promocionals 2017-2018 09/05/2018 25 

34 Bitlles 
Catalanes 

Circuit Individual Infantil 10/05/2018 26 

35 Bitlles 
Catalanes 

Finalitza la Lliga Catalana 11/05/2018 27 

36 Bowling 
Tenpin 

Axel Guimó campió del Màster de Catalunya 13/05/2018 28 

37 FCBB 
 

Convocatòria Assemblea General Ordinària 14/05/2018 29 

38 Bitlles 
Catalanes 

Sagrada Família campió de la Lliga Barcelona 16/05/2018 30 

39 Bitlles 
Catalanes 

Godall A campió de la Lliga Terres de l’Ebre, 1a divisió 17/05/2018 31 

40 Bitlles 
Catalanes 

Masdenverge campió de la Lliga Terres de l’Ebre, 2a divisió 18/05/2018 32 

41 Bitlles 
Catalanes 

Gent de Barri de Pequín revalida el títol de campió de la Lliga 
Selva-Alt Maresme 

19/05/2018 32 

42 Bowling 
Tenpin 

Lia Mojarro campiona del Màster de Catalunya 20/05/2018 33 

43 Bitlles 
Catalanes 

Final dels Circuits Individuals Sènior i Sub 25 23/05/2018 34 

44 Bitlles 
Catalanes 

Vall-llobrega revalida el títol de campió de la Lliga Girona 23/05/2018 35 

45 Bitlles 
Catalanes 

Tordera acull el Campionat de Catalunya Individual Infantil 25/05/2018 35 

46 Bowling 
Tenpin 

Cat Figueres i Xtreme aconsegueixen l’ascens a primera divisió 26/05/2018 36 

47 Bitlles 
Catalanes 

Campionat de Catalunya Individual Infantil 2018 28/05/2018 37 

48 Bitlles 
Catalanes 

Copa Generalitat, vuitens de final 29/08/2018 38 

49 Bowling 
Tenpin 

El club Bowling Comarcal campió de la primera divisió 30/05/2018 39 

50 Bowling 
Tenpin 

El BC Diagonal campió de la Lliga Catalana Divisió d’Honor 30/05/2018 40 

51 Bitlles 
Catalanes 

Castellar del Vallès acull el Campionat de Catalunya Individual 01/06/2018 40 

52 Bowling 
Tenpin 

Sant Vicenç dels Horts acull el III Màster Sènior 01/06/2018 41 

53 FCBB 
 

Ajornament Campionat de Catalunya Individual 02/06/2018 41 

54 Bowling 
Tenpin 

Benito Boira campió del Màster Sènior 04/06/2018 42 

55 Bowling 
Tenpin 

Comença el IV Open Sant Vicenç 05/06/2018 42 

56 Bolos 
Leoneses 

Setzena edició de la Copa Federació 07/06/2018 43 
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57 Bitlles 
Catalanes 

Campionat de Catalunya de Clubs a la Galera 07/06/2018 43 

58 Bolos 
Leoneses 

Daniel Díez i Luís Manuel Marcos campions de la Copa Federació 09/06/2018 44 

59 Bowling 
Tenpin 

Àlvar Cardona campió del quart Open Sant Vicenç 10/06/2018 45 

60 Bitlles 
Catalanes 

El CB Vall-llobrega campió de Catalunya 12/06/2018 46 

61 Bowling 
Tenpin 

BC Diagonal campió de la Copa Generalitat 17/06/2018 47 

62 Bowling 
Tenpin 

Axel Guimó i Ingrid Julià campions de la Medalla UFEC 17/06/2018 47 

63 Bitlles 
Catalanes 

Copa Generalitat, disputats els vuitens de final 20/06/2018 48 

64 Bowling 
Tenpin 

The Killers campions de la 7a Lliga Ten Pin d’Or 21/06/2018 48 

65 Bowling 
Tenpin 

Participació catalana al Campionat d’Europa Sènior 22/06/2018 49 

66 Bitlles 
Catalanes 

La Galera campió de la Copa Montsià 25/06/2018 49 

67 Bitlles 
Catalanes 

Final a vuit de la Copa Generalitat 29/06/2018 50 

68 Bowling 
Tenpin 

Bons resultats dels catalans al Campionat d’Europa Sènior 03/07/2018 51 

69 Bitlles 
Catalanes 

El CB Vall-llobrega campió de la Copa Generalitat 05/07/2018 52 

70 Bitlles 
Catalanes 

Castellar del Vallès acull el Campinat de Catalunya Individual 06/07/2018 53 

71 Bitlles 
Catalanes 

Torneig Llunes d’Estiu 07/07/2018 53 

72 Bitlles 
Catalanes 

Ana Maria Molina i Antonio Velasco campions de Catalunya 2018 10/07/2018 54 

73 Bitlles 
Catalanes 

Casal d’Estiu a Badalona 12/07/2018 55 

74 Bowling 
Tenpin 

Definits els finalistes del Campionat de Catalunya Qubica 14/07/2018 55 

75 Bowling 
Tenpin 

Lia Mojarro i Marcial Ovide campions de Catalunya del Qubica-
AMP 

15/07/2018 56 

76 Bitlles 
Catalanes 

CB Vall-llobrega, fent camí cap l’èxit esportiu 23/07/2018 57 

77 Bowling 
Tenpin 

L’Xtreme BC, club revelació de la temporada 2017-2018 14/08/2018 58 

78 Bolo 
Palma 

Ismael Mulet, Pablo Vera i Luís Fernández campions de Catalunya 20/08/2018 59 

79 Bolo  
Palma 

Bons resultats de la Selecció Catalana al quadrangular de 
Cantàbria 

22/08/2018 59 

80 Bowling 
Tenpin 

Participació catalana al 5th Open Senior de Munic 29/08/2018 60 

81 Bitlles 
Catalanes 

X Gran Premi Catalunya de Bitlles Catalanes 30/08/2018 60 

82 Bitlles 
Catalanes 

El CB Vall-llobrega guanya el Gran Premi Catalunya 03/09/2018 61 

83 Bowling 
Tenpin 

Fernando Gómez 13è classificat al 5th Open Senior de Munic 06/09/2018 62 

84 Bitlles 
Catalanes 

En marxa la temporada 2018-2019 12/09/2018 63 

85 Bitlles 
Catalanes 

Manel Cruz campió de l’11a Copa Gironina 18/09/2018 64 
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86 Bowling 
Tenpin 

Tot a punt per a la primera prova del Circuit Sènior 20/09/2018 64 

87 Bowling 
Tenpin 

la Selecció Catalana al Swiss International Team Event 21/09/2018 65 

88 Bowling 
Tenpin 

Sisena posició per a la Selecció Catalana 24/09/2018 65 

89 Bowling 
Tenpin 

9è Torneig Joventut Al-Vici – 6è Trofeu Vila de Sant Vicenç dels 
Horts 

25/09/2018 66 

90 Bitlles 
Catalanes 

Comença la Lliga Catalana 27/09/2018 66 

91 Bowling 
Tenpin 

JM Albizuri i Josep Pi campions del 9è Torneig Joventut Al-Vici 30/09/2018 67 

92 Bitlles 
Catalanes 

Juanjo Martínez i Neus Martínez, pare i filla, campions de Lleida 03/10/2018 68 

93 Bowling 
Tenpin 

Comença la 29a Lliga Catalana 05/10/2018 68 

94 Bitlles 
Catalanes 

Amposta i Fora Forat lideren la Lliga Terres de l’Ebre 09/10/2018 69 

95 Bitlles 
Catalanes 

Homenatge a Gaspar Aguayo 11/10/2018 69 

96 Bowling 
Tenpin 

7è Torneig Xtreme Bowling Club 16/10/2018 70 

97 Bowling 
Tenpin 

Marcial Ovide campió del Torneig Xtreme 21/10/2018 70 

98 Bitlles 
Catalanes 

En marxa els Circuits Individuals 26/10/2018 71 

99 FCBB 
 

8 clubs guardonats a la Festa de Campions de Mundo Deportivo 31/10/2018 71 

100 Bolos 
Leoneses 

Horta acull el Màster de Bolos Leoneses 01/11/2018 72 

101 Bitlles 
Catalanes 

Participació de la FCBB a la Trobada Internacional de Bitlles de 
Sis 

02/11/2018 72 

102 Bowling 
Tenpin 

Lia Mojarro i Marcial Ovide representants de la FCBB a la Copa 
del Món 

03/11/2018 73 

103 Bolos 
Leoneses 

Lucinio Llamas campió del Màster 2018 05/11/2018 73 

104 Bowling 
Tenpin 

Bon inici dels catalans a la Copa del Món 07/11/2018 74 

105 Bowling 
Tenpin 

Marcial Ovide 17è classificat provisional a la Copa del Món 08/11/2018 74 

106 Bowling 
Tenpin 

Marcial Ovide 18è a la Copa del Món 12/11/2018 75 

107 Bowling 
Tenpin 

En marxa el 15è Torneig Seven-3 13/11/2018 75 

108 Bowling 
Tenpin 

Axel Guimó campió del Torneig Seven-3 19/11/2018 76 

109 Bitlles 
Catalanes 

Reconeixement als esportistes joves de Terres de l’Ebre 21/11/2018 77 

110 FCBB 
 

Dia Mundial per a l’eliminació de la violència envers les dones 27/11/2018 78 

111 Bitlles 
Catalanes 

Segona Jornada dels Circuits Individuals 28/11/2018 78 

112 Bowling 
Tenpin 

Josep Pi líder del 4t Circuit Sènior 30/11/2018 79 

113 Bowling 
Tenpin 

Mediterrània i Joventut Al-Vici líders de 3a divisió 03/12/2018 80 

114 Bitlles 
Catalanes 

Calella Marxa Far líder de la lliga Selva-Alt Maresme 05/12/2018 81 
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115 Bitlles 
Catalanes 

Igualtat i emoció a la Lliga Catalana 11/12/2018 82 

116 Bowling 
Tenpin 

Sweetrade campió del memorial Josep Maria Oliva 12/12/2018 83 

117 Bowling 
Tenpin 

Tot a punt per l’Open Mediterrània – Christmas Challange 14/12/18 84 

119 Bitlles 
Catalanes 

Termites Llefià C i Sagrada Família lideren la Lliga Barcelona 18/12/2018 84 

119 Bitlles 
Catalanes 

La Galera A i Godall F lideren la Lliga Terres de l’Ebre 18/12/2018 85 

120 Bowling 
Tenpin 

5è Campionat de Catalunya Sènior 21/12/2018 85 

121 Bowling 
Tenpin 

Eduardo Grau campió de l’Open Mediterrània 27/12/2018 86 

122 Bowling 
Tenpin 

Benet Boira i Maribel Montfort campions de Catalunya Sènior 27/12/2018 87 
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BITLLES CATALANES: ACABA LA PRIMERA VOLTA DE LA LLIGA 

CATALANA  (02.01.2018) 
 

   

   

1  

El cap de setmana 16/17 de desembre va finalitzar la primera 

volta de la 7a edició de la Lliga Catalana de bitlles, 

competició en la que participen 57 equips en representació de 

53 clubs de tot Catalunya, distribuïts en 8 grups de proximitat 

territorial. 

 

El Grup 1 està format per 5 equips de les Terres de l’Ebre, i 

dominen la classificació la Galera i Godall amb 12 punts 

cadascun. Els grups 2, 3 i 4 estan formats cadascun d’ells per 

8 equips de Lleida (entre aquest hi ha dos equips del C.B. 

Igualada). El Benavent de Segrià encapçala el grup 2 amb 24 

punts, dos més que l’Os de Balaguer. Miralcamp és líder del 

grup 3 també amb 24 punts, i porta un avantatge de 7 punts sobre el Vallverd d’Urgell que és el 

segon classificat. En el grup 4 hi ha un triple empat a 18 punts al capdavant de la classificació 

entre els equips de los del Huerto de Cervera, el Nayox Seat Tàrrega i l’Olius. 

 

Els grups 5 i 6 estan formats per equips de les comarques gironines i algun més del Maresme. 

Aquests dos grups, de sis equips cadascun d’ells disputaran la competició a tres voltes, 

disputant un total de 30 partides en 15 jornades. Encapçala el Grup 5 el Vall-llobrega amb 22 

punts, 6 més que la Bitlla Atòmica de Tordera. Vilabrú és el líder del grup 6 també amb 22 

punts, seguit de Llofriu amb 16, però aquests els falta disputar una jornada. 

 

Finalment els grups 7 i 8 (amb 8 equips cadascun), estan formats per equips de la província de 

Barcelona, un equip del Tarragonès i un de la Selva. Colobrers, de Castellar del Vallès és el 

líder del Grup 7, amb 23 punts, seguit de Sabadell amb 20 i Salomó amb 18. La Penya del 

Bistec A de Tordera lidera amb 10 punts d’avantatge el grup 8. Els del Maresme tenen 26 punts 

i el segueixen amb 16 punts el Siuranenc d’Horta de Barcelona i el Perxa d’Astor de Sant Feliu 

de Buixalleu. Aquests dos equips tenen pendent l’enfrontament entre ells, que es disputarà el 

proper 14 de gener. 

 

Els grups 1, 5 i 6 reprendran la competició el cap de setmana 20/21 de gener, mentre que la 

resta de grups ho faran el primer cap de setmana de febrer. 

 

Foto: C.B. Palamos (grup 6) 

 

Publicada el 5 de gener a Sport 
 

 

 

BOWLING TENPIN: EN MARXA EL CINQUÈ TORNEIG DE REIS   (09.01.2018) 
 

   

   

2  

Aquest vespre comencen les sèries de classificació del 5è Torneig de 

Reis, la competició tindrà lloc a les instal·lacions de Baix Bowling de 

Sant Vicenç dels Horts, del 9 al 14 de gener. 

 

Més de 60 esportistes de 15 clubs catalans prendran part a la 

competició que  organitza Baix Bowling amb la col·laboració de la 

Federació Catalana de Bitlles i Bowling. 

 

Publicada el 12 de gener a Sport 
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BITLLES CATALANES: 2N TORNEIG DE BITLLES A LA NEU  (13.01.2018) 
 

   

   

3  

Aquest diumenge les pistes d’esquí de Port del Comte acolliran per segon any 

consecutiu el Torneig de Bitlles Catalanes a la neu.  
 

Està prevista la participació de més de 40 bitllaires de la zona. La competició 

està està organitzada pel Club de Bitlles Olius amb el suport de l’estació 

d’Esquí. 
 

 

 
 

BOWLING TENPIN: MOISÉS PÉREZ CAMPIÓ DEL TORNEIG DE REIS 

  (14.01.2018) 

 

4 

 

 

Moisés Pérez del Club Diagonal de Sant Vicenç dels Horts,  

campió del 5è Torneig de Reis en vèncer Daniel Jordan de Les 

Gavarres Bowling Club de Reus, en la darrer eliminatòria de la 

final, per 214 - 200. 

 

Aquest diumenge es s’han disputar la semifinal i final amb els 20 

millors classificats del torneig, Raúl Gálvez del Sweetrade 

Bowling Club - Les Franqueses, ha entrat en el primer lloc per a 

la final, seguit d’Eloy Cinca del Club Xtreme de Sant Joan Despí, 

i en tercera i quarta posició, Moisés Pérez i Daniel Jordan.  

En la primera eliminatòria de la final, Moisés Pérez d’ha imposat a Eloy per 207-171, d’altra 

banda Daniel Jordan s’ha desfet comodament de Raúl Galvez, 249-174 

Pel que fa als rècord individuals, Moisés Pérez es va assolir  la millor sèrie de repesca i millor 

partida (1458 i 277), Axel Guimó del Club Diagonal va aconseguir la millor sèrie amb 1282 pals.  

En l’apartat femení, Núria Crespo del Xtreme Bowling Club ha estat la millor classificada tot i 

que aquesta ha estat una final sense representació femenina. 

Des de fa cinc anys Baix Bowling organitza aquest torneig, única competició on els premis són 

material esportiu.  

Un total de 56 esportistes de 15 clubs catalans, van participar a la competició que va tenir lloc del 

9 al 14 de gener a les instal·lacions de Baix Bowling a Sant Vicenç dels Horts. 

El tradicional lliurament de premis i trofeus ha posat fi a la competició, de mans de Marcial 

Ovide, director del torneig i acompanyat per Keyla Vásquez, col·laboradora del torneig. 

 

Foto 1: Moisés Pérez amb Marcial OVide i Keyla Vásquez Foto 2: els quatre finalistes. 

 

Publicada el 17 de gener a Mundo Deportivo 
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BITLLES CATALANES: VALL-LLOBREGA LIDERA LA NOVA LLIGA 

GIRONA  (16.01.2018) 
 

   

   

5  

L’equip del C.B. Vall-llobrega lidera amb 

comoditat la Lliga Girona de bitlles catalanes, que 

aquesta temporada estrena nou format. Els vuit 

clubs participants disputaran un total de 16 partides 

repartides en 8 jornades, i se sumaran els punts de 

totes les partides per establir la classificació de la 

primera fase. Un cop acabada aquesta fase, els 

quatre primers classificats disputaran semifinals i 

final a doble partida per establir la classificació 

final. El mateix faran el equips classificats del cinquè al vuitè lloc. 

 

Després de les primeres 10 partides, Vall-llobrega lidera la classificació amb un total de 3600 

punts i 272 bitlles (360 punts de mitjana per partida), seguit de l’Empordanet amb 3179 punts i 

el Palamós amb 3118. La lluita pel quart lloc està entre els equips d’Esclanyà, Torrent i 

Pessebristes, amb 3052, 3023 i 3016 punts respectivament. Més endarrerits trobem a Mont-ras i 

els Cremats amb 2875 i 2844 punts. 

 

La propera jornada de competició serà el proper diumenge 4 de febrer a les pistes del carrer Rei 

Lotari de Vall-llobrega, ben be al centre de la població del Baix Empordà. 

Foto: Josep Julià, Manel Aguilar, Andreu Torres, Antonio Muñoz i Francisco Ruiz 

Publicada el 4 de febrer a Sport 
 

 

 

BITLLES CATALANES: MILA PRIETO CAMPIONA DEL TORNEIG DE 

BITLLES A LA NEU 2018  (19.01.2018) 
 

   

   

6  

Mila Prieto del Club de Bitlles Igualada, va ser la 

campiona del 2n Torneig Bitlles a la Neu, celebrat el 

passat 14 de gener a l’estació d’esquí de Port del 

Compte.  

Després de les dues tirades es produïa un triple empat 

a 156 per la primera posició. Manuel Nogales per 

bitlles finalitzava en tercera posició i finalment el 

desempat entre Koen Balcaen i Mila Prieto, donava la 

victòria a la Mila.  

La neu caiguda durant la nit i matinada va dificultar la competició  i   obligava als tiradors/es a 

impactar directament  doncs el rebot era molt complicat. 

Un total de 24 bitllaires van prendre part en aquesta segona edició, el torneig ha estat força 

competit i amb bones puntuacions tot i tractant-se d’una superfície nova i gens habitual. 

Molt bon ambient entre tots els participants i amb ganes de tornar per la propera edició. La 

competició va estar organitzada pel Club de Bitlles Olius i la col·laboració a l’estació d’esquí  

Port del Comte, Cap d’Urdet, Deu Pometes, Riuverd,  i Formatges Valette. 
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BOWLING: EN MARXA EL 21 CAMPIONATS NACIONALS DE 

CATALUNYA  (21.01.2018) 
 

   

   

7  

Les instal·lacions de Baix Bowling de Sant Vicenç dels Horts acullen 

els 21è Campionats de Catalunya, avui diumenge i fins el dia 28 

tindran lloc les jornades de la primera sèrie. Un total de 93 esportistes 

de 17 clubs d’arreu de Catalunya prendran part a la competició. 

 

Publicada el 23 de gener a Sport 
 

 

 
 

BITLLES CATALANES: TERCERA JORNADA DELS CIRCUITS 

INDIVIDUALS  (23.01.2018) 
 

   

   

8  

Aquest cap de setmana 14 poblacions d’11 

comarques catalanes acullen la tercera 

jornada dels circuits individuals de bitlles 

catalanes. Quasi 500 esportistes de 61 

clubs de tot Catalunya prendran part en 

aquesta competició, competint en les 

diferents categories d’edat: sènior, sub 25 

i infantil. 

 

Dissabte 27 al matí hi haurà competició al 

Complex Esportiu de la Sénia (Montsià), i 

a la Plaça de l’Olivera del Pi de Sant Just 

– Olius (Solsonès). A la tarda, a la Plaça 11 de març de Palafrugell (Baix Empordà), la Zona 

Esportiva la Muntanyeta de Calella (Maresme), i al Parc de Santa Anna de Vic (Osona). 

 

Diumenge 28 al matí, les diferents seus de la jornada seran a Vall d’Hebron – Barcelona 

(Barcelonès), Zona Esportiva de Castellar del Vallès (Vallès Occidental), Camp de Futbol de 

Salomó (Tarragonès), Poliesportiu de Bellpuig (Urgell), Poliesportiu d’Ivars d’Urgell (Pla 

d’Urgell), Plaça de la Pau del barri Ametllers de Cervera (Segarra), pistes del carrer la Pau de 

Tàrrega (Urgell), Zona Esportiva la Bassa del Coll de Godall (Montsià), i l’Estadi Municipal 

d’Amposta (Montsià). 

 

Foto: Jornada individual al Pi de Sant Just - Olius 
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BITLLES CATALANES: ACABA LA PRIMERA FASE DE LA LLIGA 

BARCELONA  (30.01.2018) 
 

   

   

9  

El passat 21 de gener va finalitzar la primera fase de la Lliga 

Barcelona, amb la disputa de les jornades 13 i 14. Els dos primers 

classificats de cadascun dels tres grups en què estaven repartits els 

equips, disputaran un nova lligueta per jugar-se el títol de lliga. 

Seguint les classificacions, la resta d’equips es repartiran en tres 

grups més per establir una classificació final. 

 

Els dos primers classificats del Grup A van el Sant Martí Sarroca i el Guinardó, empatats a 20 

punts, en dura disputa amb el Siuranenc d’Horta B fins la última jornada. En el grup B la 

classificació ha estat molt disputada, aconseguint els dos primers llocs empatats a 18 punts el 

Fusta i Ferro A (Salelles) i el Sagrada Família, seguits amb 16 del Poblenou A i amb 14 del 

To-k-fusta (Badalona), i el Camp de l’Arpa. En el grup C, Va Tornem-hi (Palau-solità i 

Plegamans), ha estat primer de grup amb 20 punts i el Termites Llefià C segon amb 16. 

 

La segona fase de la lliga començarà el proper 18 de febrer amb la disputa de les dues primeres 

jornades al camp de futbol de Sant Salvador de Guardiola. El final de lliga està previst pel 13 

de maig a Palau-solità i Plegamans. 

 

Foto: Sant Martí Sarroca, primer classificat del grup A 

 

Publicada el 31 de gener a Mundo Deportivo 
 

 

 

BOWLING TENPIN: AXEL GUIMÓ AL CAPDEVANT DELS CAMPIONATS DE 

CATALUNYA 2018   (05.02.2018) 
 

   

   

10  

Finalitzada la primera sèrie dels Campionats 

Nacionals de Catalunya, el BC Diagonal 

lidera totes les proves, amb Axel Guimó al 

capdavant de la classificació individual. 

 

Aquest any el Diagonal ha començat amb 

força la primera prova, l’equip, format per 

Axel Guimó, Marcial Ovide, Moisés Pérez i 

Sergi Montaña, lidera la competició amb una 

avantatge de 379 pals respecte Al Sweetrade 

BC -Les Franqueses, que va 2n i compost 

per, Àlvar Cardona, Artur Colomer, Lluís 

Montfort i Raúl Gálvez.  

 

En la prova de parelles, Axel i Marcial encapçalen la classificació seguits de Moisés i Sergi, el 

tercer lloc l’ocupa la parella del Mediterrània BC, formada per Pedro Jiménez i Eduard Grau. 

 

El 3 de març es reprendrà la competició amb la celebració de la segona prova, que tindrà lloc a 

les instal·lacions de Baix Bowling de Sant Vicenç dels Horts. Un total de 91 esportistes de 17 

clubs de Catalunya participen en la 21a edició dels campionats. 

 

Foto: Arxiu CB Diagonal 

 

Publicada el 9 de febrer a Sport 
 

 



12 
 

 

BOWLING TENPIN: EL MEDITERRÀNIA BC LIDERS DE TERCERA 

DIVISIÓ  (13.02.2018) 
 

   

   

11  

Els equips del Mediterrània Bowling Club 

de Barcelona lideren els dos grups de la 

lliga de tercera divisió masculina, un total 

de 10 equips d’arreu de Catalunya 

participen en aquesta divisió. 

 

El club barceloní actualment, te tres 

equips disputant la lliga catalana, un equip 

a segona i dos a tercera. El Mediterrània 

B, format per David Vizcaino, Ramon 

Puyo, Daniel López de Murillas, Jaume 

Lopez de Murillas, Dorian Pérez, José 

Zagarramurdi i Toni Hernández, lideren el grup B des de la primera jornada amb un total de 95 

punts lideren la divisió.  

 

Els bons resultats assolits el passat cap de setmana en ocasió de la tercera jornada, celebrada a 

les instal·lacions de Baix Bowling de Sant Vicenç dels Horts els va valer el primer lloc. 

L’equip C del Mediterrània està format per, Jordi Picas, Alexey Prokohorov, Daniel González, 

Gabriel Muelas, Carlos Sánchez i Francisco Ramis. 

 

Bon pronòstic pel club que té assegurat l’ascens a la segona divisió a dues jornades del final de 

lliga. 

 

Foto: Mediterrània BC 

 

Publicada el 16 de febrer a Sport 
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BITLLES CATALANES: ARRENCA LA FASE DEFINITIVA DE LA LLIGA 

BARCELONA  (20.02.2018) 
 

12  

El passat 18 de febrer va començar la segona i definitiva fase de la Lliga 

Barcelona de bitlles catalanes, amb la disputa de les dues primers jornades a 

Sant Salvador de Guardiola (el Bages). Sis equips es juguen en aquesta 

segona fase el títol de lliga, després d’haver liderat els seus respectius grups 

en la primera fase. 

 

Després de les primeres partides, Sagrada Família (Barcelona), i Termites 

Llefià C (Badalona), lideren la classificació amb dues victòries. Amb una 

victòria i una derrota els segueixen el Guinardó (Barcelona), i Va Tornem-hi 

(Palau-solità i Plegamans). Sense puntuar en aquesta segona fase hi trobem 

el Fusta i Ferro A (Salelles), i el Sant Martí Sarroca. La resta d’equips que disputen la lliga 

Barcelona ho fan repartits en tres grups per tal d’adjudicar els llocs del 7è al 21è classificat.  

 

Les dues properes jornades es disputaran el proper 18 de març, i els equips es repartiran en dues 

seus diferents: la zona esportiva de Castellar del Vallès (el Vallès Occidental), i les pistes del Parc 

del Centre del Poblenou a Barcelona (el Barcelonès).  

 

Foto: Termites Llefià C 
 

Publicada el 25 de febrer a l’Esportiu 
 

 

 
 

BOWLING TENPIN: EL CLUB SWETRADE GUARDONATS PEL PATRONAT 

MUNICIPAL D’ESPORTS DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS   (25.02.2018) 
 

   

   

13  

 
El Sweetrade Bowling Club va estat 

guardonat pel Patronat Municipal d’Esports 

de les Franqueses del Vallès, a la Festa de la 

Nit de l’Esport, que va tenir lloc el passat 23 

de febrer a l’Hotel Ciutat de Granollers.  

 

El Sweetrade Bowling Club – Les 

Franqueses,  va rebre la placa de 

Reconeixement a les Gestes Esportives, per 

la trajectòria esportiva de l’equip en  la 

temporada 2016-2017 destacant els èxits 

assolits a la Lliga Catalana. 

 

L’equip del Sweetrade van rebre el guardó de mans de l’Alcalde Sr. Francesc Colomé. 

 

Ja fa 22 anys que el Patronat d’Esports de l’Ajuntament de les Franqueses organitza la Nit de 

l’Esport per fer un reconeixement i premiar als esportistes, persones i entitats locals que han 

destacat pels seus èxits i dedicació a l’esport. 
 

 

 
 

BOWLING TENPIN: SWEETRADE CAMPIONS DE LA 3A LLIGA 



14 
 

INTERCLUBS  (27.02.2018) 
 

   

   

14  

El passat diumenge les instal·lacions de 

New Parck Vallès van acollir la darrera 

jornada de la lliga interclubs, en les dues 

categories or i argent, formada per 8 i 6 

equips respectivament. Els equips del 

Sweetrade Bowling Club – les Franqueses es 

van imposar en les dues categories. 

 
En la categoria d’Or els equips Sweetrade i 

Xtreme van empatar a punts (51) la suma de 

pals va donar la victòria al conjunt vallesà 

format per,  Artur Colomer, Carlos Figuls, 

Joan Piqué, Narcís Sistach  i Raúl Gálvez, i els va permetre  aixecar de nou la copa de 

campions de la lliga interclubs.  

 

L’equip de l’Xtreme Bowling Club de Sant Joan Despí, compost per Enrique Rosa, Keyla 

Vásquez, Sandra Oliva i Sergio Retamal, van quedar en  segona posició, la tercera plaça la va 

assolir el C.B. Barcelona, amb els germans Eduard i Xavier Albert, Manel Ciero, Fernando 

Sanz, Jordi Ambrós i Glòria Sala. 

 

Pel que fa al grup plata, tot i no haver empat a punts els dos primers llocs se’ls van tornar a 

jugar entre el Sweetrade  (45 punts) i Xtreme (37) el tercer lloc va ser per l’equip A del 

Joventut Al-Vici de Castelldefels. 

 

En l’apartat de rècords, en el grup d’or,  Fernando Gómez va assolir la millor partida scratch 

amb 277 pals mentre el seu company d’equip David Ansaldo es feia amb la millor partida amb 

handicap 284 pals, la millor sèrie en les dues modalitats va ser per Manel Ciero  amb 1621 i 

1719 pals respectivament, en  el grup argent, Pau Ortega del Joventut Al-Vici va aconseguir la 

millor sèrie scratch i amb handicap, les millors partides van ser pels jugadors del Sweetrade 

Joan Piqué, millor partida scratch 269 i Marina Sardà, millor partida amb handicap 290.  

 

La jornada va finalitzar amb el tradicional lliurament de trofeus de mans dels organitzadors, un 

total de 14 equips de 9 clubs catalans han pres part a la competició organitzada per l’associació 

Bowling Catalunya Sènior 2015 amb col·laboració dels clubs C.B. Barcelona, Joventut Al-Vici 

C.B., Club Seven-3 i Sweetrade B.C., amb el suport de la Federació Catalana de Bitlles i 

Bowling. 

 

Foto: Campions grup or 

 

Publicada el 4 de març a l’Esportiu 
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BITLLES CATALANES: QUARTA JORNADA DELS CIRCUITS 

INDIVIDUALS  (01.03.2018) 
 

   

   

15  

Aquest cap de setmana 13 poblacions de 10 

comarques catalanes i una de Castelló, acullen 

la quarta jornada dels circuits individuals de 

bitlles catalanes, on hi participaran gairebé 500 

esportistes de 61 clubs de tot Catalunya , 

competint en les diferents categories d’edat: 

sènior, sub 25 i infantil. 

 

Dissabte 3 al matí hi haurà competició a la 

Zona Esportiva la Bassa del Coll de Godall 

(Montsià), i a la Plaça de l’Olivera del Pi de 

Sant Just – Olius (Solsonès). A la tarda, el Parc 

de la Sardana de Tordera acollirà a més de 50 jugadors/es de totes les categories. La tirada de 

Godall està reservada a jugadors/es del circuit infantil. 

 

Diumenge 4 al matí, les diferents seus de la jornada seran a Vall d’Hebron – Barcelona 

(Barcelonès), Zona Esportiva de Torelló (Osona), Parc Tívoli de Vilafranca del Penedès (Alt 

Penedès), Parc de l’Arbreda de Begur (Baix Empordà), Poliesportiu de Bellpuig (Urgell), 

Poliesportiu d’Ivars d’Urgell (Pla d’Urgell), Plaça de la Pau del barri Ametllers de Cervera 

(Segarra), pistes del carrer la Pau de Tàrrega (Urgell), Zona d’Acampada Jove de la Galera 

(Montsià), i les pistes de l’avinguda 29 de Setembre de Vinaròs (Baix Maestrat – Castelló). 

 

Foto: Participants de la 3a jornada dels circuits a Bellpuig 

 

Publicada el 2 de març a Sport 
 

 

 
 

DIA INTERNACIONAL DE LA DONA   (08.03.2018) 
 

   

   

16  
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BOWLING TENPIN: RECTA FINAL DE LA SEGONA SÈRIE DELS 

CAMPIONATS DE CALUNYA  (09.03.2018) 
 

17  

Aquest cap de setmana conclou la segona sèrie dels 

Campionats de Catalunya, amb Axel Guimó del CB 

Diagonal, al capdavant de la classificació individual. 

L’Axel va eixamplar l’avantatja respecte al segon 

classificat, Artur Colomer del Sweetrade BC, d’altra 

banda Moisés Pérez també del Diagonal va caure 

fins a la 6a posició mentre Lluís Montfort assolia el 

tercer lloc.  

En l’apartat femení, Íngrid Julià del Club Les Corts 

encapçala la classificació femenina seguida de molt aprop de Cristina Sanz, companya de club i 

Elisabet Cejudo del Xtreme B.C. 

 

La competició segueix oberta fins a la tercera sèrie que tindrà lloc del 15 al 22 d’abril a les 

instal·lacions de Baix Bowling de Sant Vicenç dels Horts. 

 

Publicada el 16 de març a Sport 
 

 

 
 

BITLLES CATALANES: ACABA LA PRIMERA FASE DE LA LLIGA 

GIRONA  (13.03.2018) 

 

18  

Sense sorpreses pel que fa a la primera posició - 

el Vall-llobrega ha liderat la competició des de la 

primera jornada - va finalitzar la primera fase de 

la Lliga Girona de bitlles catalanes, amb la 

disputa de les dues últimes partides a les pistes 

d’Esclanyà – Begur (Baix Empordà). L’equip 

local va aconseguir superar finalment a 

l’Empordanet i s’ha classificat en segon lloc. 

Quart ha estat el Palamós. 

 

La lluita pel títol serà entre els quatre primers 

classificats, amb la disputa de semifinals i final a 

doble enfrontament. Vall-llobrega, com a primer 

classificat s’enfrontarà al Palamós, i en l’altre semifinal ho faran l’Esclanyà i l’Empordanet, 

segon i tercer respectivament de la primera fase. Per establir la classificació del cinquè al vuitè 

lloc també hi haurà enfrontaments directes a doble partida, en aquest cas entre Torrent i Els 

Cremats de Mont-ras, cinquè i vuitè de la primera fase i Pessebristes (Palafrugell) i Mont-ras, 

sisè i setè respectivament.  

 

La jornada de semifinals serà el diumenge 8 d’abril a les pistes del carrer Rei Lotari de Vall-

llobrega, mentre que la final serà el dia 22 del mateix més al poliesportiu de Mont-ras (Baix 

Empordà)  

 

Foto: CBC Palamós, 4t classificat de la 1a fase 

 

Publicada el 6 d’abril a Mundo Deportivo 
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BOWLING TENPIN: PARTICIPACIÓ CATALANA AL 3R OPEN STORM 

INTERNATIONAL 4 TEAM  (15.03.2018) 
 

   

   

19  

El passat cap de setmana va tenir lloc a les magnifiques 

instal·lacions de Cristal Bowling de Wittelsheim (França), la 

tercera edició de l’Open Storm International 4 Team, amb la 

participació de Lluis Montfort i Artur Colomer com a components 

dels equips Storm France i Eagles 2. 

 

Bona actuació i resultats dels catalans, Lluís Montfort (202,19 

mitjana) , juntament amb Pierre-Luc Sánchez, Maximilien Fialon 

i Vivien Bados formaven l’equip Storm France, classificant-se en 

3a posició i obtenint la 6a plaça després de disputar-se la partida 

de defensa de posició amb el 3r classificat del grup A. Artur 

Colomer (195,44 de mitjana) va formar equip amb els francesos 

Paulo Vial, anima mater del torneig, Delphine Labille, André 

Philippe i la reconeguda esportista holandesa Ghislaine Van Der 

Tol, en l’equip Eagles 2 que van obtenir la 6a posició de grup i 

11è lloc a la general. 

 

Èxit en la tercera edició del torneig en la que s’han donat cita 32 equips d’arreu d’Europa i 

EUA, l’equip Storm USA, ha estat el guanyador amb un total de 13870 pals (216,98 de 

mitjana), el conjunt americà el formaven, Danielle McEwan, Kyle Troup, Richie Teece i 

Anthony Simonsen 

 

Els catalans Artur Colomer i Lluis Montfort jugadors del Club de Bowling Sweetrade de Les 

Franqueses del Valles, estan patrocinats respectivament per Ebonite i per Storm, marques 

distribuides per la empresa Bowltech, que dirigeix Patrick Guerre amb Mercedes Palacin. 

 

Publicada el 23 de març a Sport 
 

 

 

BOWLING: ROCA,GÓMEZ I SEGURA ENCAPÇALEN LA CLASSIFICACIÓ 

GENERAL DEL III CIRCUIT SÈNIOR  (19.03.2018) 

 

20  

Albert Roca (Club Seven-3), Fernando Gómez (Joventut Al-Vici, 

C.B.) i Antonio Segura (Club Granollers) encapçalen la classificació 

general del III Circuit Sènior amb puntuacions molt ajustades i només 

a dues proves de la final. 

 

Dijous i dissabte de la setmana passada es va celebra la 8a prova que 

va acollir  les instal·lacions de Bowling Pedralbes de Barcelona, Josep 

Mora del Bowling Club Les Gavarres de Reus, amb un total de 1325 pals es va fer amb els 73 

punts de primer classificat, seguit de Benito Boira dels C.B. Comarcal i Josep Pi del Joventut 

Al-Vici, C.B. Per la seva banda a l’Albert Roca la 4a posició li va servir per distanciar-se una 

mica de Fernando Gómez. 

 

Un total de 37 esportistes de 15 clubs catalans han participat a la competició. La propera prova 

tindrà lloc a les instal·lacions d’Ilusiona Girobowling de Salt els dies 14 i 15 d’abril 

 

Foto: grup de participants de la 8a prova 
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BOWLING TENPIN: TERRASSA ACULL EL 4RT TORNEIG DIAMOND 

  (20.03.2018) 
 

21  

Aquest vespre comencen les sèries de classificació del 4è 

Torneig Diamond, la competició tindrà lloc a les 

instal·lacions New Park Vallès de Terrassa, del 20 al 25 de 

març. 

 

Desprès de tres anys de descans, torna el Torneig Diamond 

amb  prop de 60 inscrits de 17 clubs catalans, la competició 

està organitzada pel Diamond Bowling Club de Sabadell, amb la col·laboració de la Federació 

Catalana de Bitlles i Bowling. 

 

Publicada el 20 de març a Sport 
 

 

 
 

BITLLES CATALANES: JAUME FANDOS I MARIA DOLORS PARDO LIDEREN 

EL CIRCUIT INDIVIDUAL SÈNIOR  (22.03.2018) 
 

   

   

22  

El jugador de les Terres de l’Ebre Jaume Fandos (Godall), i la 

sabadellenca Maria Dolors Pardo (Sabadell), lideren les 

classificacions del Circuit Individual Sènior, un cop disputades 

les quatre primers jornades (9 partides). Fandos porta un total 

de 726 punts i 62 bitlles, aconseguint una mitjana de 80,67 

punts per partida, mentre que Maria Dolors Pardo ha 

aconseguit 676 punts i 57 bitlles, amb una mitjana de 75,11 

punts. 

 

En categoria masculina, on ja han participat més de 300 

jugadors, darrera de Jaume Fandos hi trobem Joan Pané, dels 

Ametllers de Cervera, amb 78,56 punts de mitjana, seguit 

d’Antonio Arenas de Bellpuig, amb una mitjana de 78,43 

punts. 

 

En categoria femenina – amb 68 participants - trobem en 

segona posició a Dolors Cots d’Olius, amb la mateixa mitjana 

que Maria Dolors Pardo però tres bitlles menys. Les segueix 

Josefina Roca, d’Ivars d’Urgell amb una mitjana de 76,5 punts. 

 

La propera jornada es disputarà el cap de setmana 14/15 d’abril de 2018 

 

Foto: Maria Dolors Pardo, 3a de Catalunya l’any 2016 
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BOWLING TENPIN: CRISTINA SANZ CAMPIONA DEL QUART TORNEIG 

DIAMOND   (25.03.2018) 

 

23  

Cristina Sanz del Club Bowling Les Corts de Barcelona 

guanya el quart Torneig Diamond en la final que ha tingut 

lloc aquest diumenge a les instal·lacions de New Park 

Vallès de Terrassa.  

 

Aquest matí s’han celebrat les finals del torneig que va 

començar el passat dimarts amb les sèries de classificació. 

Avui Cristina Sanz ha estat brillant,  va  entrar en la 17a 

posició per disputar la fase 1 de la final, i ha aconseguit 

classificar-se en la vuitena posició per disputar la fase 2 de la final i ha seguit escalant fins a la 

tercera posició per disputar juntament amb Marcial Ovide del CB Diagonal de Sant Vicenç dels 

Horts i Artur Colomer del Sweetrade BC- Les Franqueses la fase 3 de la final. 

 

A la final a tres, Artur Colomer ha quedat eliminat a la primera partida, i finalment Cristina s’ha 

imposat a Marcial per 206 a 191. 

 

Bons resultats en general en aquesta competició, destacant la partida perfecta 300 que va assolir 

Juan José Bustos del Club Seven-3 de Sant Vicenç dels Horts, la millor sèrie de repesca 

aconseguida per Artur Colomer amb 1492 pals (248,66 de mitjana), Diego Peña del Diamond 

BC de Sabadell, amb la millor primera sèrie amb 1409 (234,83 de mitjana), Íngrid Julià del 

Club Les Corts es va fer amb la millor sèrie femenina amb 1327 pals mentre que la millor 

partida ha estat per Cristina Sanz amb 247. 

 

El campionat s’ha tancant amb el lliurament de premis de mans de  Jessica Toro vicepresidenta 

del Diamond BC i acompanyada per Miguel Ángel Seoane coordinador del Torneig. 

 

Un total de 57 esportistes de 19 clubs catalans han pres part a la competició, celebrada a les 

instal·lacions de New Pack Vallès de Terrassa, del 20 al 25 de març i  organitzada pel Diamond 

Bowling Club i el suport de la Federació Catalana de Bitlles i Bowling. 

 

Foto 1: Cristina Sanz   Foto 2: Podi de campions 

 

Publicada l’1 d’abril a l’Esportiu 
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BITLLES CATALANES: JORDI VILANOVA I ABRIL ASENSIO LIDEREN EL 

CIRCUIT INDIVIDUAL SUB 25  (29.03.2018) 
 

   

   

24  

Els jugadors de les Terres de Lleida Jordi Vilanova (Torrelameu), i 

Abril Asensio (Ponts), lideren les classificacions del Circuit Individual 

Sub 25, un cop disputades les quatre primers jornades (9 partides). 

Vilanova porta un total de 536 punts i 42 bitlles (ha jugat 7 partides), 

aconseguint una mitjana de 76,57 punts per partida, mentre que Abril 

Asensio ha aconseguit 646 punts i 50 bitlles, amb una mitjana de 71,78 

punts. 

 

En categoria masculina, on ja han participat 19 jugadors, darrera de 

Jordi Vilanova hi trobem en Marc Plans, d’Olius, amb 74,78 punts de mitjana, seguit de Nil 

Solé d’Igualada, 74,22 de mitjana, Faust Morandeira de Vic, amb una mitjana de 71,56 punts, i 

Biel Poch de la Penya del Bistec de Tordera, 71,33 de mitjana. 

 

En categoria femenina – amb 16 participants - trobem en segona i tercera posició a Júlia 

Aymerich de Vall-llobrega amb 69,43 punts i Irati Bort del Siuranenc d’Horta, 66,33 de 

mitjana. Neus Martínez de Torrelameu, és quarta amb una mitjana de 65,43 punts, i Marta Solé 

del Siuranenc d’Horta, cinquena amb 63,22 punts de mitjana. 

 

La propera jornada es disputarà el cap de setmana 14/15 d’abril de 2018 

 

Foto: Abril Asensio a la final del Campionat de Catalunya 2017 (Palamós) 
 

 

 

BITLLES CATALANES: COMENÇA LA RECTA FINAL DE LA LLIGA 

CATALANA  (03.04.2018) 
 

   

   

25  

La Lliga Catalana de bitlles entra aquest proper cap de 

setmana en la seva fase decisiva. Hi ha molta igualtat en 

alguns dels grups, per tal d’aconseguir classificar-se en les 

dues primeres posicions, que donen dret a participar en el 

Campionat de Catalunya de Clubs el diumenge 10 de juny a la 

Galera (Montsià). 

 

Precisament l’equip de la Galera ja ha aconseguit una de les 

dues places del Grup 1. L’altre se la disputen Godall, Vinaròs i 

Catalònia de Jesús. En el Grup 2, Os de Balaguer i Benavent 

de Segrià són els favorits per a classificar-se. Miralcamp té una mica de avantatja en el Grup 3, 

però hi ha una dura lluita per la segona posició. El Grup 4 és el més igualat, i 6 dels 8 equips 

que el formen encara tenen possibilitats de classificar-se. L’emoció està garantida fins el final 

de lliga. 

 

En el Grup 5, Vall-llobrega ja té assegurada la primera posició i la Bitlla Atòmica ho té tot de 

cara per quedar segon. En el Grup 6 Vilabrú ja està classificat matemàticament i Alls Secs 

Piquen ho poden fer la propera jornada. Colobrers domina el Grup 7, mentre que Sabadell, 

Salomó i Guinardó lluiten per la segona plaça, i en el Grup 8, la Penya del Bistec A ja està 

classificat, i es juguen la segona posició Siuranenc d’Horta, Perxa d’Astor i Castellar. 

 

Foto: C.E. Vilabrú, líder del Grup 6 

 

Publicada el 13 d’abril a Mundo Deportivo 
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BOWLING TENPIN: RECTA FINAL DELS CAMPIONATS DE CATALUNYA 

2018  (12.04.2018) 

 

26  

Aquest diumenge comencen les sèries de la darrera jornada dels 

Campionats Nacionals de Catalunya 2018, les instal·lacions de Baix 

Bowling a Sant Vicenç dels Horts acullen la competició. 

 

Un total de 96 esportistes de 17 clubs catalans han pres part a la 

competició que s’ha disputat de gener a abril, aquesta és la darrera 

oportunitat d’obtenir una de les 8 places per participar a la Copa 

Generalitat. 

 

Diagonal, Sweetrade i Xtreme  encapçalen la classificació pel que tenen la participació 

assegurada, Nou Bowling, Empuriabrava i Seeker’s els tocarà lluitar de valent per obtenir la 

plaça, comença el repte per aquest equips. 
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BOWLING TENPIN: LLUIS MONTFORT I ELISABET CEJUDO CAMPIÓ I 

CAMPIONA INDIVIDUAL DELS CAMPIONATS DE CATALUNYA  (23.04.2018) 
 

   

   

27  

Aquest cap de setmana s’han disputat les darreres sèries dels 

Campionats de Catalunya, Lluís Montfort del Sweetrade 

Bowling Club Les Franqueses ha estat el campió individual en 

categoria masculina i Elisabet Cejudo de l’Xtreme Bowling 

Club de Sant Joan Despí en categoria femenina.  

 

En Lluis es va imposar al líder de la prova, Axel Guimó, del 

C.B. Diagonal de Sant Vicenç dels Horts per només 17 pals, el 

podi masculí el va completar, Artur Colomer, també del 

Sweetrade. Molt ajustats també els resultats de les tres 

primeres de categoria femenina, Elisabet Cejudo va superar a 

Cristina Sanz del C.B. Les Corts de Barcelona per 19 pals el 

tercer lloc i medalla de bronze el va assolir Lia Mojarro de 

l’Xtreme Bowling Club. 

 

Per categories, Pedro Jimenez del Mediterrània Bowling Club de Barcelona, ha estat el campió 

de la 2a categoria, el campionat de tercera categoria ja estat per a Ivan Jimenez de l’Xtreme. En 

segona categoria femenina la campiona és Montserrat Sánchez del Nou BC de Mataró. 

 

En la prova de parelles, clar domini de la parella del Diagonal formada per Axel Guimó i 

Marcial Ovide amb un total de 7581 pals es van fer amb la medalla d’or, la plata i el bronze va 

estar per les parelles del Sweetrade formades per, Artur Colomer / Raúl Gálvez i Lluís 

Montfort / Àlvar Cardona respectivament. 

 

En categoria femenina, l’or i bronze el van guanyar les noies del Club Bowling Les Corts, 

formades per Cristina Sanz/Íngrid Julià/ Irene Molera i Noelia Rastrero/ Francisca Melèndez, 

Sandra Oliva i Keyla Vásquez es van penjar la medalla de plata. La prova de parelles mixtes, 

èxit total del Xtreme Bowling que es va fer amb les tres medalles, or per Elisabet Cejudo i 

Moisés Sempere, plata per Lia Mojarro i Sergio Retamal i bronze per Núria Melchor i Jordi 

Martí. 

 

L’Equip del CB Diagonal, format per Axel Guimó, Marcial Ovide, Sergi Montaña i Moisés 

Pérez es van erigir com a campions en la prova d’equips. 

 

La competició s’ha disputat en tres fases del 20 de gener al 22 d’abril i ha tingut lloc a les 

instal·lacions de Baix Bowling de Sant Vicenç dels Horts, amb una participació total de 96 

esportistes de 17 clubs de tota Catalunya. 

 

Foto: Lluis Montfort  

 

Publicada el 25 d’abril a Mundo Deportivo 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



23 
 

BITLLES CATALANES MOLTA IGUALTAT A LA LLIGA SELVA-ALT 

MARESME  (25.04.2018) 
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A falta de dues jornades, 4 partides, la classificació de 

Lliga Selva-Alt Maresme de bitlles catalanes està 

encapçalada per l’equip de Gent de Barri de Pequín de 

Calella amb 42 punts, seguit amb 40 punts pel Perxa 

d’Astor Negre (Sant Feliu de Buixalleu), i per 

Mallorquines-Sils A, i amb 38 punts per Mallorquines-

Sils B. 

 

La propera jornada, a disputar-se a Blanes (la Selva), el proper dissabte dia 28 d’abril hi haurà 

un emocionant enfrontament entre el segon i quart classificats – Perxa d’Astor Negre contra 

Mallorquines-Sils B – mentre que el líder tindrà un enfrontament en principi còmode contra la 

Penya del Bistec D, i Mallorquines-Sils A s’enfrontarà al Calella Marxa Far. 

 

La última jornada, el 12 de maig a Sant Pol de Mar (el Maresme), hi haurà el duel que pot 

decidir el títol de lliga entre Gent de Barri de Pequín i Perxa d’Astor Negre. Per la seva banda, 

els equips de Sils s’enfrontaran a Calella Marxa Torretes l’equip A, i al club local, el 

Sanpolenc, el Mallorquines-Sils B. 

 

Foto: Perxa d’Astor Negre, segon classificat després de 13 jornades 

 

Publicada el 4 de maig a Sport 
 

 

 
 

BITLLES CATALANES: VALL-LLOBREGA I ESCLANYÀ ES JUGUEN LA LLIGA 

GIRONA  (27.04.2018) 
 

29  

Els equips del C.B. Vall-llobrega i el C.B. Esclanyà 

disputaran la final de la Lliga Girona de bitlles catalanes en 

un emocionant enfrontament a doble partida. El Vall-

llobrega, dominador de la primera fase, va vèncer en 

semifinals al Palamós per un total de 735 punts a 705. Per la 

seva banda, l’Esclanyà va superar l’Empordanet de Begur 

per 729 a 660 punts. 

 

Palamós i l’Empordanet s’enfrontaran per la tercera posició, 

mentre que els enfrontaments per adjudicar-se els llocs del 5è al 8è d’aquesta temporada seran 

entre Torrent i Mont-ras, cinquè i sisè, i entre Pessebristes (Palafrugell) i Els Cremats de Mont-

ras per les dues últimes posicions  

 

La gran final es disputarà a les pistes del Poliesportiu de Mont-ras (el Baix Empordà), aquest 

proper diumenge 29 d’abril a partir de les 10 del matí.  

 

Foto: C.B. Esclanyà, finalista de la Lliga Girona 2017/2018 

 

Publicada el 27 d’abril a Mundo Deportivo 
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BOWLING TENPIN: CAP DE SETMANA DE FINALS   (04.05.2018) 
 

   

   

30  

Aquest cap de setmana es disputen les darreres 

jornades de la Lliga Catalana en les divisions 

femenina, segona i tercera masculina. 

 

Les instal·lacions de Ilusiona Girobowling de Salt, 

acullen la segona divisió masculina, mentre la tercera 

divisió se celebra a Bowling Pedralbes de Barcelona, 

i les dones ho faran a Baix Bowling de Sant Vicenç 

dels Horts.  

 

Màxima emoció en la darrera jornada de la segona divisió, cap dels equips porta massa 

avantatge respecte al segon per donar per fet el campionat. Pel que fa a la tercera divisió A, el 

títol pot estar entre el Team Ilerdense i el Mediterrània que s’enfronten en el penúltim partit, els 

del grup B l’equip del Mediterrània C surt amb 12 punts sobre el segon i pràcticament tenen el 

títol a la butxaca. En categoria femenina el títol se’l juguen entre Xtreme i Les Corts. 
 

 

 

BOWLING TENPIN: LES CORTS CAMPIONES DE LA LLIGA CATALANA 

FEMENINA  (06.05.2018) 
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L’equip A del Club Bowling Les Corts de Barcelona 

campiones de la Lliga Catalana 2017-2018, la parella 

formada per Íngrid Julià i Raquel Mir, s’han imposat 

només per un punt a l’equip B de l’Xtreme B.C. de 

Barcelona format per Sandra Oliva i Elisabet Cejudo. 

 

L’equip A del Club Les Corts va liderar la competició 

fins la quarta jornada que les va superar l’Xtreme B, 

no ha estat fins al darrer enfrontament, que Les Corts 

ha estat capaç de remuntar el resultat i erigir-se 

novament campiones de la lliga.  

 

La tercera plaça la estat per l’Xtreme B, amb Keyla 

Vásquez i Lia Mojarro han estat les quartes 

classificades, Núria Melchor i Núria Crespo també han competit amb l’equip, les Corts B 

format per Francisca Melèndez i Irene Molera han estat quartes, també ham pres part a la 

competició de lliga en els equips de Les Corts, Cristina Sanz, Noelia Rastrero, Irina Chaparro i 

Roser Romero. La cinquena plaça ha estat pel conjunt del Club Seven-3 de Sant Vicenç dels 

Horts format per Clàudia Santacana, Cristina Hernández, Svetlana Dementieva i Txell Sánchez, 

i la sisena plaça ha estat per les noies del Sweetrade B.C. Les Franqueses, Eva Maria Moya, 

Marina Sarda i Mercedes Palacin, que debutaven en la competició de lliga. 

 

La millor jugadora del torneig ha estat Cristina Sanz amb una mitjana de 199,17 mentre que la 

millor partida de tot el campionat l’ha assolit Lia Mojarro amb 264 pals. 

 

Aquesta temporada la lliga femenina s’ha jugat en format de parelles, amb una participació de 

sis equips. Les instal·lacions de Baix Bowling de Sant Vicenç dels Horts han acollit la darrera 

jornada de la Lliga Femenina. 

 

Foto: Les Corts 
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BOWLING TENPIN: PENEDÈS I MEDITERRÀNIA CAMPIONS DE LA TERCERA 

DIVISIÓ  (07.05.2018) 
 

32  

Els equips del Club Bowling Penedès del Vendrell  i el  Mediterrània 

Bowling Club de Barcelona, han estat els campions del grup A i B 

respectivament i aconsegueixen l’ascens a la segona divisió. 

 

El  conjunt del Club Bowling Penedès, format per, Amaro i Oliver 

Cayuela, Pere Sadurni, Roberto Veronese, Javier Laso i Josep Pérez, es 

van erigir campions del grup A de la 3a divisió amb un total de 155 

punts, així com l’equip del MedIterrània B.C. de Barcelona i format per 

David Vizcaino, Ramon Puyo, Daniel i Jaume López de Murillas, Dorian 

Pérez, Toni Hernández i José Zagarramurdi que ho són del grup B amb 

un total de 136 punts. 

 

Els segons i tercers llocs van estar per Team Ilerdense d’Artesa de Lleida,  Club Bowling Seeker’s 

de Barcelona, Mediterrània B i Club Bowling Terrassa.  

 

Les instal·lacions de Bowling Pedralbes de Barcelona, van acollir la jornada final el dies 5 i 6 de 

maig. Un total de 10 equips han format la 3a divisió de la Lliga Catalana 2017-2018. 

 

Foto: Equip C del Mediterrània  B.C. 

 

Publicada el 9 de maig a Mundo Deportivo 
 

 

 

BITLLES CATALANES: ACABEN LES LLIGUES PROMOCIONALS 2017-

2018  (09.05.2018) 
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Durant el proper cap de setmana 12/13 de maig, es 

posarà el punt i final a les lligues de bitlles 

catalanes Terres de l’Ebre, Barcelona i Selva-Alt 

Maresme, mentre que la lliga Girona celebrarà la 

jornada final el proper 19 de maig. 

 

Camarles (Baix Ebre), acollirà el final de la lliga 

Terres de l’Ebre, on l’emoció està garantida fins el 

final, tant pel què fa al títol de primera divisió 

(Godall A, Amposta A i la Galera B són ara mateix 

els tres primers classificats), com per saber quin 

equip acompanyarà a l’Amposta B en el descens a 

segona. També a segona divisió hi ha molta igualtat a les primeres posicions, però sembla que 

Masdenverge té una mica d’avantatge sobre Godall F, la Cava B i Fora Forat. 

 

Palau-solità i Plegamans (Vallès Occidental), serà la seu de la última jornada de la lliga 

Barcelona, on el Sagrada Família ho té tot de cara per proclamar-se campió. L’acompanyen en 

la lluita a 4 i 6 punts de distància, el Guinardó i els Termites Llefià C. 

 

A Sant Pol de Mar (Maresme), Gent de Barri de Pequín i Perxa d’Astor Negre es juguen el títol 

en un doble enfrontament directe, però depenen dels resultats el Mallorquines-Sils A podria ser 

qui s’endegués el campionat. El desenllaç aquest dissabte a la tarda. 

 

Foto: El Calella Marxa ha disputat per segona vegada la lliga Selva-Alt Maresme 
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BITLLES CATALANES: CIRCUIT INDIVIDUAL INFANTIL  (10.05.2018) 
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Un total de 56 nois i noies d’edats compreses entre 

8 i 13 anys, representant a 16 clubs de tot el territori 

català, han participat en la setena edició dels 

Circuits Individuals Infantils, per a jugadors i 

jugadores de categories benjamina, alevina i 

infantil. 

 

Pel què fa a les categories masculines, Jordi 

Martínez de Vilafranca és el campió de la categoria 

benjamina, seguit de Tomàs Bedós (Blanes) i Abel 

Viladrich (Olius). En alevins, primer ha estat el 

jugadors de la Penya del Bistec de Tordera Abel 

Caballé, segon Jan Sánchez (Tàrrega), i tercer Adrià 

Perea (Colobrers). Pol Viladrich, d’Olius, s’ha 

imposat en categoria infantil, aconseguint la millor 

mitjana de punts de tots els participants de totes les 

categories (78.50). El segueixen a la classificació 

Nil Berlanga (Siuranenc d’Horta), i Roger Roura (la Penya del Bistec) 

 

Jana Ortega, del Termites Llefià de Badalona, ha estat la millor en categoria benjamina 

femenina, seguida de Dunia Rangel i Marina Villalbí, ambdues de Godall. Tres jugadores de 

Godall han encapçalat la classificació de la categoria alevina, Sara Arasa, Vinyet Fornós i 

Jazmina Esquerré. En categoria infantil, Gina Piñol dels Colobrers de Castellar del Vallès s’ha 

imposat a Maria Rangel (Godall), i Karla Díaz (Fartucs Bitlles). 

 

El proper dissabte 26 de maig, a partir de les 10 del matí, es disputarà el Campionat de 

Catalunya Individual per aquestes categories, on hi participaran tots els nois i noies que han 

aconseguit la classificació en aquest Circuit Individual. El campionat se celebrarà a les pistes del 

Parc de la Sardana de Tordera, (el Maresme), i estarà organitzat pel C.B. la Penya del Bistec. 

 

Foto: Sara Arasa (Godall), campiona del circuit aleví femení 
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BITLLES CATALANES: FINALITZA LA LLIGA CATALANA  (11.05.2018) 
 

35  

El cap de setmana 12/13 de maig es disputa la última 

jornada de la Lliga Catalana de bitlles, amb força 

coses per decidir en cinc dels vuit grups que la 

conformen. La Galera i Godall en el Grup 1, Os de 

Balaguer i Benavent de Segrià en el 2, i Vall-llobrega 

i la Bitlla Atòmica en el 5, ja són matemàticament 

primer i segon de grup i tenen el bitllet assegurat per 

disputar el Campionat de Catalunya de Clubs. 

 

 Els Grups 3 i 4 encara està tot per decidir. En el Grup 

6 Vilabrú i Alls Secs Piquen tenen segur anar al 

campionat de clubs, però falta veure qui ho farà com a 

campió de grup i qui com a segon. Colobrers i la 

Penya del Bistec A són ja campions dels grups 7 i 8, 

mentre la segona plaça encara s’ha de decidir. En el 

grup 7 fins a 4 equips es juguen la possibilitat 

d’aconseguir el segon lloc, mentre que en el 8 aquest 

dubte es resoldrà en l’enfrontament entre Perxa 

d’Astor i Siuranenc d’Horta.  

 

Els 16 equips que aconsegueixin la classificació, primer i segon de cada grup, disputaran a la 

Galera (Montsià), el diumenge 10 de juny a partir de les 10 hores, la 24a edició del Campionat 

de Catalunya de Clubs, que estarà organitzat pel club local amb el suport de la delegació de la 

FCBB a Tarragona.  

 

Foto: El Siuranenc d’Horta lluita pel segon lloc del Grup 8 

 

Publicada el 11 de maig a l’Esportiu 
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BOWLING TENPIN: AXEL GUIMÓ CAMPIÓ DEL MÀSTER DE 

CATALUNYA  (13.05.2018) 
 

36  

Axel Guimó del BC Diagonal ha estat el campió del 

màster de Catalunya al imposar-se al seu company 

d’equip Moisés Pérez per 247 a 244, en una 

emocionant final de defensa de posició. 

 

Aquest diumenge les instal·lacions de Baix Bowling 

han acollit el màster masculí de Catalunya amb la 

participació dels 27 millors classificats per categories 

dels Campionats de Catalunya. Després de les  partides 

preliminars, s’han classificat per disputar  la defensa de 

posició, Moisés Pérez, Lluís Montfort Rifé del 

Sweetrade B.C. i Axel Guimó, per aquest ordre. El 

primer enfrontament de la defensa de posició l’han disputat  Lluís Montfort del Sweetrade B.C. 

contra Axel Guimó, que ha guanyat amb comoditat l’enfrontament i li ha donat el pas a la 

final. 

 

Un cop acabada la competició, Lluís Montfort Gómez, vicepresident 2n de la Federació ha 

lliurat les medalles als tres finalistes, així com les medalles de les proves individuals i de 

parelles en categoria masculina dels 21 Campionats Nacionals de Catalunya 2018. 

 

Campions individuals absoluts, Lluís Montfort, Axel Guimó, Artur Colomer (Sweetrade). 

Campions de 2a categoria, Pedro Jiménez (Mediterrània), Enrique Rosa (Xtreme) i Eduardo 

Grau (Mediterrània). Campions de 3a categoria, Iván Jiménez (Xtreme), Pedro López (Cats) i 

Eduard Albert (Barcelona). Campió individual juvenil, Pau Porté (Team Ilerdense). 

 

Campions parelles absoluts, Axel Guimó i Marcial Ovide, Artur Colomer i Raúl Gálvez, Lluís 

Montfort i Àlvar Cardona. Campions 2a. Pedro Jiménez i Eduard Grau, Enrique Rosa i Eloy 

Cinca, Andrés Sanz i Enric Carrió. Campions 3a. Pedro López i Pere Escobar, Iván Jiménez i 

Daniel Cuevas, Miquel Rosas i Òscar Colom del Comarcal BC. 

 

El proper diumenge 20 de maig Baix Bowling acollirà el màster femení i el corresponent 

lliurament de les medalles dels Campionats de Catalunya 2018. 

 

Foto: Podi del màster amb Pau Porté campió juvenil 2018 

 

Publicada el 25 de maig a Mundo Deportivo 
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FCBB: CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDIÀRIA  (14.05.2018) 
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Es convoca la sessió de l’Assemblea General Ordinària que tindrà lloc el 

dijous 14 de juny de 2018 a la Sala David Moner de la Unió de 

Federacions Esportives de Catalunya (Rambla de Catalunya, 81, 

principal) a les 16.00 hores en primera convocatòria i a les 16.30 hores 

en segona i definitiva, amb el següent ordre del dia: 1.Informe del 

President. 2.Aprovació, si s’escau, de la memòria de les activitats de 

l’exercici 2017 de Bowling Tenpin, Bolos Leoneses i Bitlles Catalanes. 

3.Aprovació, si s’escau, de la liquidació de l’exercici econòmic de l’any 

2017 amb el tancament del balanç i compte de resultats. 4.Aprovació, si 

s’escau, del pressupost per l’exercici 2018, ordinari, extraordinari i 

finançament. 5.Aprovació, si s’escau, del pla general d’actuació anual, 

els programes i activitats esportives de l’actual exercici. 6.Delegació i autorització a la Junta 

Directiva de les modificacions necessàries del pressupost per tal d’adaptar-lo a les eventuals 

subvencions. 7.Delegació i autorització a la Junta Directiva de les modificacions necessàries del 

pla d’actuació dels programes i activitats. 8.Modificació de les quotes d’afiliació i llicències 

federatives. 9.Modificació si s’escau de reglaments. 10.Ratificació càrrecs de la Junta Directiva 

11.Nomenament de dos interventors, entre els assistents a l’assemblea, que aprovaran i signaran 

l’acta conjuntament amb el president i el secretari. Barcelona, 14 de maig de 2018 Nota : 

Aquelles entitats que desitgin fer esmenes als documents objecte d’aprovació, podran fer-ho per 

escrit fins a les 20 hores del dia 30 de maig de 2018, esmenes que hauran de ser presentades 

directament a la secretaria de la federació, signades pel representant legal de l’entitat. A 

l’Assemblea només es discutiran les esmenes que hagin estat presentades per escrit i en els 

terminis abans esmentats. 

 

Publicada el 13 de maig a l’Esportiu 
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BITLLES CATALANES: SAGRADA FAMÍLIA CAMPIÓ DE LA LLIGA 

BARCELONA  (16.05.2018) 
 

38  

L’equip del C.B. Sagrada Família s’ha proclamat 

campió de la XXIV edició de la Lliga Barcelona 

de bitlles catalanes 2017/2018. L’equip Barceloní 

ha estat format per Liborio Peñarrbia, Patrocinio 

Soriano, Mariano Galindo, Josep Sala, Josep 

Clavero, Miguel Andrés, Ángel Pascual, Antonio 

Céspedes, Josep Segura, Antonio Bosque, 

Manuel Alen i Julio Cardenal 

 

Sis eren els equips que lluitaven pel títol de lliga després d’una primera fase de classificació. El 

Sagrada Família ha aconseguit 16 dels 20 punts possibles de la segona fase. Segon i tercer han estat 

el Guinardó i el Termites Llefià C amb 12 punts. També optaven al títol el Sant Martí Sarroca, Fusta 

i Ferro A i Va Tornem-hi  

 

Individualment, els millors jugadors de la temporada han estat Juan Martínez (Sant Martí Sarroca), 

Manuel Fuentes (Termites Llefià A), i Enric Vidal (Siuranenc d’Horta B), en homes. En categoria 

femenina les millors han estat Rosa Jounou (Fusta i Ferro A), Cándida Fernández (Va Tornem-hi), i 

Elena Martí (Riudebitlles).  

 

La última jornada de competició s’ha disputat a Palau-solità i Plegamans, organitzada pel club local 

Va Tornem-hi, el passat diumenge 13 de maig. El lliurament de trofeus, ha anat a càrrec de Marc 

Sanabria, segon Tinent d’Alcalde de Palau-solità i Plegamans, Lluïsa Fenández, regidora de Medi 

Ambient, Miquel Rovira, regidor d’Esports i Abel Sensarrich, vicepresident de la Federació 

Catalana de Bitlles i Bowling.  

 

Foto:Els tres equips premiats 

 

Publicada el 18 i el 23 de maig a Mundo Deportivo 
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BITLLES CATALANES: GODALL A CAMPIÓ DE LA LLIGA TERRES DE 

L’EBRE, 1A DIVISIÓ  (17.05.2018) 
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L’equip A del C.B. Godall, s’ha proclamat campió 

de la XXIX edició de la Lliga Terres de l’Ebre de 

bitlles catalanes 2017/2018. L’equip de Godall, 

format per Jaume Fandos, José Antonio Montfort, 

Hipólito Meiriño, Ana Maria Muñoz i Judith Picón, 

ha aconseguit 37 punts (18 victòries, 1 empat i 7 

derrotes), dels 52 possibles. 

 

Segon i tercer han estat els equips B de la Galera i 

l’equip A d’Amposta, empatats a 34 punts. L’empat s’ha resolt a favor dels de la Galera gràcies 

als enfrontaments directes entre els dos equips. També hi ha hagut lluita en la part baixa de la 

classificació, si bé l’Amposta B ja havia consumat el seu descens a segona divisió fa unes 

jornades, no ha estat fins el final en que la Cava A s’ha vist superat per Godall C i també perdrà 

la categoria. 

 

Individualment, els millors jugadors de la temporada han estat Jaume Fandos (Godall A), Joan 

Lleixà (la Galera A), i Santiago Bo (la Cava A), en homes. En categoria femenina les millors 

han estat Ana Maria Muñoz (Godall A), Roser Cherta (la Galera B), i Paquita Matamoros 

(Godall B). 

 

Les dues últimes jornades s’han disputat a Camarles, el passat dissabte 12 de maig. El 

lliurament de trofeus, a anat a càrrec de Sandra Zaragoza, alcaldessa de Camarles, Gemma 

Millán, delegada a Tarrgona de la Federació Catalana de Bitlles i Bowling i Jaume Tomàs, 

president del Club de Bitlles Camarles.  

 

Foto: Godall A amb les autoritats 
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BITLLES CATALANES: MASDENVERGE CAMPIÓ DE LA LLIGA TERRES DE 

L’EBRE, 2A DIVISIÓ  (18.05.2018) 
 

   

   

40  

L’equip de Masdenverge, s’ha proclamat campió de la segona 

divisió de la Lliga Terres de l’Ebre de bitlles catalanes 2017/2018, 

aconseguint d’aquesta manera l’ascens a primera. L’equip de 

Masdenverge, format per Rosendo Ferré, Antonio Nozal, Jaume 

Sabaté, Cèsar Colàs, Lourdes Adell, Patrici Vallès i Marc Ferré, ha 

aconseguint 34 punts (1 victòries, i 3 derrotes), dels 40 possibles. 

 

Segon classificat ha estat la Cava B a dos punts del líder i que també 

aconsegueix l’ascens a primera divisió. Fora Forat, de Vinaròs ha 

tornat a ser el tercer classificat i s’ha quedat una vegada més a les 

portes de l’ascens. El Godall F, quart classificat, també ha estat 

lluitant fins el final pels llocs d’honor 

 

Individualment, els millors jugadors de la temporada han estat Antonio Aguilera (Fora Forat), 

Vicente Giménez (Catalònia Jesussport B), Josep Casanova Bertomeu (la Cava B), en homes. 

En categoria femenina les millors han estat Lourdes Adell (Masdenverge), Gemma Millán 

(Godall F), i Mari Luz Cañadas (Godall F). 

 

Les dues últimes jornades s’han disputat a Camarles, el passat dissabte 12 de maig. El 

lliurament de trofeus, a anat a càrrec de Sandra Zaragoza, alcaldessa de Camarles, Gemma 

Millán, delegada a Tarrgona de la Federació Catalana de Bitlles i Bowling, i Jaume Tomàs 

president del Club Camarles. 

 

Foto: Equip CB Masdenverge 
 

 

 

BITLLES CATALANES: GENT DE BARRI DE PEQUÍN REVALIDA EL TÍTOL DE 

CAMPIÓ DE LA LLIGA SELVA-ALT MARESME  (19.05.2018) 
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L’equip de l’Associació Gent de Barri de Pequín 

s’ha proclamat campió per quarta vegada – 

segona consecutiva – de la Lliga Selva-Alt 

Maresme de bitlles catalanes 2017/2018. L’equip 

de Calella ha estat format per Joan Cornellà, 

Pere Manel Marsà, Jaume Torrent, Aureli 

Estebanell, Santi Pidemunt, Francesc Xifra, 

Francisco Rodríguez i Ferran Casals.  

 

La última jornada s’ha disputat a Sant Pol de 

Mar el passat dissabte 12 de maig, i els de Barri 

de Pequín, en un final de lliga molt igualat, han empatat a 48 punts (24 victòries i 4 derrotes), 

amb Mallorquines-Sils A, superant-los en els enfrontaments directes, mentre que Perxa d’Astor 

Negre ha estat tercer a només dos punts dels dos primers classificats.  

 

Individualment, els millors jugadors de la temporada han estat Albert Fugarolas (Perxa d’Astor 

Negre), Jordi Valls (Mallorquines-Sils B), i Aureli Estebanell (Gent de Barri de Pequín), en 

homes. En categoria femenina les millors han estat Carme Marès (Calella Marxa Torretes), 

Mercè Pascual (Mallorquines-Sils A), i Enriqueta Vilà (Perxa d’Astor Negre).  

 

Fotos: Gent de Barri de Peqúin amb Quim Mas, delegat de la Lliga Selva-Alt Maresme 
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BOWLING TENPIN: LIA MOJARRO CAMPIONA DEL MÀSTER DE 

CATALUNYA  (20.05.2018) 
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Lia Mojarro de l’Xtreme Bowling Club, s’ha erigit 

campiona del màster de Catalunya femení, al 

imposar-se a la seva companya de club, Keyla 

Vásquez 214 a 170 en la final de defensa de 

posició, En la partida anterior s’ha desfet de Íngrid   

Julià del Club Les Corts per 212 a 153. 

 

Aquest diumenge les instal·lacions de Baix 

Bowling han acollit el màster femení de Catalunya 

amb la participació de les 12 millors classificades 

per categories dels Campionats de Catalunya. 

Després de les  partides preliminars, Íngrid Julià ha 

encapçalat la classificació amb un total de 1223 

pals seguida per Keyla Vásquez amb 1200 i Lia 

Mojarro amb 1137 pals, la defensa de posició ha 

donat la victòria a la Lia. 

 

Un cop acabada la competició, Axel Guimó, secretari de la Federació ha lliurat les medalles a 

les tres finalistes, així com les medalles de les proves individuals i de parelles en categoria 

femenina i parelles mixtes, dels 21 Campionats Nacionals de Catalunya 2018. 

 

Individual primera categoria, Elisabet Cejudo (Club Xtreme), Cristina Sanz (Club Les Corts)i 

Lia Mojarro. Campiones de 2a categoria, Montserrat Sánchez (Nou BC), Àfrica Puig (Nou 

B.C) i Francisca Melèndez (Club Les Corts).  

 

En categoria parelles femenina, Íngrid Julià i Cristina Sanz, Keyla Vázquez i Sandra Oliva, 

Noelia Rastrero i Francisca Vázquez. En categoria mixta, Elisabet Cejudo i Moisés Sempere, 

Lia Mojarro i Sergio Retamal, Núria Melchor i Jordi Martí del Club Xtreme. 

 

Foto: Podi del màster  
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BITLLES CATALANES: FINAL CIRCUITS INDIVIDUALS SÈNIOR I SUB 

25  (23.05.2018) 
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Un cop disputada la sisena i  darrera jornada dels circuits 

individuals sènior i sub 25, sumant un total de 15 partides, de les 

quals compten les 10 millors de cada participant per tal d’establir 

les diferents classificacions que donen pas a la participació al 

Campionat de Catalunya Individual Absolut. 

 

Aquesta ha estat la setena edició, en la que hi han participat un total 

de 336 homes i 86 dones, representants de 61 clubs del tot el 

territori català.  

 

Pel què fa a les categories masculines, Lluís Tolosa de Vallverd 

d’Urgell ha estat el campió en categoria sènior, amb un total de 812 

punts (81,2 de mitjana). Segon i tercer, a només dos punts del 

vencedor han estat Joan Pané dels Ametllers de Cervera, i Jaume 

Fandos de Godall. En categoria Sub 25 s’ha imposat Jordi Vilanova 

de Torrelameu, amb 788 punts, seguit de Nil Solé d’Igualada amb 

786, i Mac Plans d’Olius amb 773 punts.  

 

Dolors Cots, d’Olius, s’ha imposat en el Circuit Sènior femení, amb un total de 779 punts, per 

davant de Roser Cherta de la Galera (793), i Maria Dolors Pardo de Sabadell (779). La jugadora de 

Ponts Abril Asensio, ha estat la clara dominadora del circuit Sub 25 femení, aconseguint un total de 

776 punts. La segueixen en la classificació les jugadores del Siuranenc d’Horta Marta Solé i Irati 

Bort, segona i tercera respectivament amb 718 i 700 punts.  

 

El proper diumenge 3 de juny, a partir de les 10 del matí, es disputarà el Campionat de Catalunya 

Individual Absolut, on hi participaran tots els bitllaires que han aconseguit la classificació en 

aquest Circuit Individual (60 homes i 40 dones entre totes sèniors i sub 25). El campionat se 

celebrarà a les pistes de la zona esportiva de Castellar del Vallès (el Vallès Occidental), i estarà 

organitzat pel C.B. Colobrers.  

 

 Foto: Lluís Tolosa (Vallverd d’Urgell), vencedor del Circuit Sènior els anys 2016 i 2018  
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BITLLES CATALANES: VALL-LLOBREGA REVALIDA EL TÍTOL DE CAMPIÓ 

DE LA LLIGA GIRONA  (23.05.2018) 
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L’equip del C.B. Vall-llobrega s’ha proclamat campió per 

tercera vegada consecutiva de la Lliga Girona de bitlles 

catalanes, en un final de lliga disputat finalment el passat 19 

de maig després de dos ajornaments per culpa de la pluja. 

L’equip de Vall-llobrega ha estat format per Emilio Calderón, 

Antonio Muñoz, Júlia Aymerich, Andreu Torres, Francisco 

Ruiz, Manel Aguilar, Josep Julià i Judith Ruiz. 

 

En la final, el Vall-llobrega va derrotar a doble partida al C.B. Esclanyà, sotscampió, per 704 a 

697 punts. Pel tercer lloc es van enfrontar el C.B.C. Palamós i el C.B.C. l’Empordanet, i van 

ser els palamosins els que van vèncer per 656 a 646. Cinquè ha estat el Mont-ras, seguit de 

Torrent, Pessebristes i Els Cremats. 

Individualment, els millors jugadors de la temporada han estat Ivanoff Amarante (Palamós), 

seguit de Francisco Ruiz i Andreu Torres (ambdós de Vall-llobrega), en homes. En categoria 

femenina les millors han estat Susana Espinosa (Esclanyà), Visi Salcedo (Torrent), i Teresa 

Botet (Palamós).  

 

El final de lliga es va disputar al poliesportiu de Mont-ras (Baix Empordà), i va lliurar els 

trofeus als millor equips el Regidor d’Esports de l’Ajuntament de Mont-ras, Enric Peiró, 

acompanyat d’Ernest Darder, Delegat a Girona de la Federació Catalana de Bitlles i Bowling, i 

Victòria Medinyà, delegada de la Lliga Girona.  

 

Foto: Tots els participants a la Lliga Girona 
 

 

 

BITLLES CATALANES: TORDERA ACULL EL CAMPIONAT DE CATALUNYA 

INDIVIDUAL INFANTIL  (25.05.2018) 
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El proper dissabte 26 de maig es disputarà al Parc de la 

Sardana de Tordera (Maresme), el Campionat de Catalunya 

Individual Infantil de bitlles catalanes, per a les categories 

benjamina, alevina i infantil, amb la participació de 41 

jugadors i jugadores de tot el país, que han aconseguit la 

classificació gràcies a la seva bona actuació en el Circuit 

Individual  Infantil. 

 

Hi estaran representats fins a 16 clubs diferents, sent el C.B. Godall qui aporta més jugadors/es 

amb un total de 9, seguit del C.B. la Penya del Bistec amb 7, C.B. la Sénia amb 4 i el C.B. 

Castellar amb 3. C.B. Colobrers, C.B. Olius, C.B.C. Termites Llefià, C.B.C. Blanes, C.B.C. 

Llofriu i el C.B. Siuranenc d’Horta n’aporten 2, mentre que el C.B. Vilafranca, C.B. Tàrrega, 

C.B. la Galera, C.B. Vall-llobrega, C.B. Esclanyà i C. Fartucs Bitlles estan representats per un 

jugador o jugadora cadascun d’ells.  

 

El Campionat estarà organitzat pel Club de Bitlles la Penya del Bistec, amb el suport de la 

Federació Catalana de Bitlles i Bowling, l’Ajuntament de Tordera, el Consell Català de 

l’Esport i la Unió de Federacions Esportives de Catalunya.  

 

Foto: Els sis campions de Catalunya del 2017  
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BOWLING TENPIN: CAT FIGUERES I XTREME ACONSEGUEIXEN L’ASCENS 

A PRIMERA DIVISIÓ   (26.05.2018) 
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Els equips del Club Cat Bowling 

Figueres i Xtreme Bowling Club de 

Barcelona, aconsegueixen l’ascens a la 

primera divisió de la Lliga Catalana en 

proclamar-se els campions del grup A i B 

respectivament de la tercera divisió 

masculina. 

 

El conjunt empordanès format per, 

Albert Viañolas, Carlos Dominguez, 

Carlos Martí, Daniel Cuartero, Joaquim 

Falgás, Luzdivino Recio i Manel 

Gimeno, van superar per 18 punts al Breaking Bowlers de Barcelona, segon classificat i seguits 

del Nou Bowling Club de Mataró, això pel que fa al grup A.  

 

Pel que fa al grup B, els resultat van anar molt ajustats i tot es va decidir a la darrera jornada, 

l’equip de l’Xtreme amb, David Marcé, Eloy Cinca, Enrique Rosa, Jordi Martí, Moisés 

Sempere i Sergio Retamal, es van imposar Mediterrània A només per 5 punts, el tercer lloc va 

estar pel l’equip del Terrassa Bowling Club a tant sols 1 punt del 2n. 

 

La segona divisió ha estat formada per 12 equips d’arreu de Catalunya, amb una participació 

total de 78 esportistes. La Lliga Catalana està organitzada per la Federació Catalana de Bitlles i 

Bowling 

 

Les instal·lacions de Ilusiona Girobowling de Salt, van acollir la jornada final el 5 i 6 de maig.  

 

Foto: Xtreme Bowling Club  
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BITLLES CATALANES: CAMPIONAT DE CATALUNYA INDIVIDUAL INFANTIL 

2018  (28.05.2018) 
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El passat dissabte 26 de maig, es va celebrar al 

Parc de la Sardana de Tordera (Maresme), el 

Campionat de Catalunya Individual per a les 

categories infantil, alevina i benjamina, amb la 

participació de 41 nens i nenes  representant a 

16 clubs de tot el país. Tots els nens i nenes van 

disputar dues partides i van demostrar que tot i 

la seva joventut també saben competir. 

 

Categoria Benjamina: Jana Ortega del C.B.C. 

Termites Llefià, va revalidar el títol de 

campiona de Catalunya gràcies a dues bones partides (69 i 64 punts – total 133), superant per 11 

punts a la segona classificada, Dúnia Rangel de Godall. Tercera va ser Judith Ruiz de Vall-

llobrega. En nois, molt bona actuació dels tres primers classificats. Tomàs Bedós, de Blanes es va 

imposar amb un total de 160 punts, sent segon Arnau Barrera de la Penya del Bistec amb 146 i 

tercer Jordi Martínez de Vilafranca amb 143.  

 

Categoria Alevina: Sara Arasa de Godall, van fer tota una exhibició de joc en la categoria 

alevina femenina, sumant un total de 164 punts (82 a cada partida), aconseguint així el seu quart 

títol de campiona de Catalunya, dos en categoria benjamina i dos en alevina. Segona i tercera van 

ser les seves companyes de club Jazmina Esquerré i Ainhoa Cardona. En la categoria alevina 

masculina, Abel Caballé de la Penya del Bistec es va proclamar campió després de sumar 139 

punts, superant amb claredat els seus rivals. Pol Clemente de Godall i Adrà Perea de Colobrers 

van ser segon i tercer.  

 

Categoria infantil: Gràcies a una bona primera partida, Maria Rangel de Godall va aconseguir el 

títol en categoria infantil, seguida de Mariona Salvà de Blanes i Gina Piñol de Colobrers. En 

infantil masculí la lluita pel campionat va durar fins els últims llançaments, imposant-se Roc 

Franch de Castellar per 2 punts sobre Nil Berlanga del Siuranenc d’Horta, i 9 sobre Roger Roura 

de la Penya del Bistec.  

 

El lliurament de premis corresponent al Campionat de Catalunya va anar a càrrec de Bàrbara 

Vergés, Regidora d’Esports de l’Ajuntament de Tordera, acompanyada de Gemma Millán, 

delegada de la FCBB, i Joaquim Caballé, president del C.B. la Penya del Bistec, organitzador del 

campionat. També van lliurar trofeus els antics campions de Catalunya locals Laia Roura i Biel 

Poch.  

 

Foto: Tots els participants 

 

Publicada el 3 de juny a l’Esportiu 
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BITLLES CATALANES: COPA GENERALITAT, VUITENS DE 

FINAL  (29.05.2018) 
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Ja s’han disputat quatre enfrontaments de 

l’eliminatòria de vuitens de final de la quinzena 

edició de la Copa Generalitat de bitlles catalanes, 

que arribarà al seu moment culminant el proper 1 

de juliol amb la disputa de la final a vuit a 

Salomó (Tarragonès). Un total de 35 clubs han 

participat en aquesta edició de la copa. 

 

Els quatre equips que ja han aconseguit assegurar 

la seva presència en aquesta final a vuit són el 

C.B. Siuranenc d’Horta, que va derrotar a 

domicili al C.B. Miralcamp per un total de 766 

punts a 705, després de sumar les dues partides disputades. El C.B. Can Folguera va derrotar al 

C.B. la Galera (723 a 657), i C.B. Colobrers a C.B. la Penya del Bistec (742 a 666). 

L’enfrontament més igualat ha estat entre el C.B. los del Huerto i el C.B. Vall-llobrega disputat 

a Cervera. Finalment la victòria ha estat pels del baix Empordà per 753 a 742 punts. 

 

Falten per disputar-se els altres quatre enfrontaments de vuitens de final que tindran com a 

protagonistes a C.B. Vallverd d’Urgell contra C.E. Vilabrú, C.B. Godall contra C.B. Sagrada 

Família, C.B.C. Alls Secs Piquen contra C.B. Ivars, i finalment el C.B. Salomó s’enfrontarà al 

Nayox Seat Tàrrega. 

 

Foto: Participants a la eliminatòria entre Miralcamp i Siuranenc d’Horta 
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BOWLING: EL CLUB BOWLING COMARCAL CAMPIÓ DE LA PRIMERA 

DIVISIÓ  (30.05.2018) 
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El Club Bowling Comarcal de Terrassa 

s’emporta el títol de campions de primera 

divisió de la 28a Lliga Catalana assolint 

l’ascens a la divisió d’honor. 

 

El conjunt vallesà format per, Felipe 

Berruezo, Benito Boira, Òscar Colom, 

Manuel López, Sergio Pérez, Miquel Rosas i 

Antonio Ruiz han liderar tota la temporada 

la lliga de la primera divisió i han guanyat 

amb comoditat (146 punts) el títol i l’ascens. 

El segon lloc ha estat per l’equip B del 

Sweetrade BC Les Franqueses format per 

David Casals, Víctor Hurtado, Joan i Xavier 

Piqué i Andrés Sanz amb un total de 116 punts, l’equip del Sweetrade no pot pujar a la divisió 

d’honor doncs el club ja compte amb un equip a la màxima divisió.  

 

L’Empuriabrava Bowling Club, amb un total de 104 punts, aconsegueix l’ascens a la divisió 

d’honor, l’equip ha estat format per Dominique Lafarge, Jean Marti, Fabian Masset, Daniel i 

Domingo Puentes, Juan i Juan Luzdivino Recio.  

 

Les instal·lacions New Park Vallès de Terrassa van acollir la darrera jornada de la lliga catalana 

de la primera divisió, amb la participació dels 6 equips que la conformen, a més dels tres 

primers també en formen part els clubs, Les Gavarres, B.C. de Reus, Joventut Al-Vici, CB- A 

de Castelldefels i CB Granollers de Montmeló.  

 

A la primera divisió hi han participat un total de 40 esportistes de 6 equips de Catalunya. La 

competició ha estat organitzada per la Federació Catalana de Bitlles i Bowling. 

 

Foto: CB Comarcal 
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BOWLING: EL BC DIAGONAL CAMPIÓ DE LA LLIGA CATALANA DIVISIÓ 

D’HONOR  (30.05.2018) 
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El Bowling Club Diagonal de Sant Vicenç dels 

Horts, recupera el títol de la lliga, enguany en la 

categoria de divisió d’honor, categoria estrenada 

aquesta temporada amb l’equip format per Axel 

Guimó, Sergi Montaña, Marcial Ovide, Moisés 

Pérez, José M Rubio i Joan Vall. 

 

El Diagonal va encapçalar la classificació a partir 

de la segona jornada i ja no va abaixar la guàrdia en 

cap moment del seu perseguidor, l’equip A del 

Sweetrade BC – Les Franqueses amb Àlvar 

Cardona, Artur Colomer, Raúl Gàlvez, Lluís 

Montfort Pierre-Luc Sánchez i Nacís Sistach i campió del títol la temporada anterior. En el 

tercer lloc ha estat per l’equip A del Joventut Al-Vici de Castelldefels amb un total de 97 punts. 

Diamond BC de Sabadell ha quedat en la quarta posició salvant la categoria, el Club Seven-3 

de Sant Vicenç dels Horts i el CB Barcelona baixen a la primera divisió. 

 

Bowling Pedralbes de Barcelona, va acollir la darrera jornada de la lliga catalana de la divisió 

d’honor, amb la participació dels 6 equips que la conformen i un total de 40 esportistes de 6 

equips de Catalunya. La competició ha estat organitzada per la Federació Catalana de Bitlles i 

Bowling. 

 

Foto: B.C. Diagonal 

 

Publicada el 2 de juny a Mundo Deportivo 
 

 

 
 

BITLLES CATALANES: CASTELLAR DEL VALLÈS ACULL EL CAMPIONAT 

DE CATALUNYA INDIVIDUAL  (01.06.2018) 
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El proper diumenge 3 de juny es disputarà a la zona 

esportiva de Castellar del Vallès (Vallès Occidental), la 

vintena edició del Campionat de Catalunya Individual 

de bitlles catalanes, categories absoluta i sub 25, amb la 

participació de 100 jugadors i jugadores de tot el país 

(60 homes i 40 dones), que van aconseguir la 

classificació en els Circuits Individuals disputats durant 

tota la temporada. 

 

Hi estaran representats fins a 39 clubs diferents, sent el C.B. Olius el que més bitllaires aporta, 

amb un total de 7 jugadors i jugadores, 3 d’ells de categoria sub 25. El C.B. Sabadell estarà 

representat per 6 bitllaires, 3 homes i 3 dones, mentre que el C.B. Colobrers i el C.B. Godall 

n’hi tindran 5. Altres clubs que tindran força representació són la Galera, la Penya del Bistec, 

Sant Llorenç la Mola i Vic Bitlles, tots ells amb 4 bitllaires classificats. 

 

El Campionat estarà organitzat pel Club de Bitlles Colobrers, amb el suport de la Federació 

Catalana de Bitlles i Bowling, l’Ajuntament de Castellar del Vallès, el Consell Català de 

l’Esport i la Unió de Federacions Esportives de Catalunya.  

 

Foto: Fina García i Joan Lleixà, campions de Catalunya 2017 
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BOWLING TENPIN: ST VICENÇ DELS HORTS ACULL EL III MÀSTER SÈNIOR 

  (01.06.2018) 
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Aquest diumenge les instal·lacions de Baix Bowling de Sant 

Vicenç dels Horts, acullen la tercera edició del màster sènior, 

amb la participació dels 30 millors esportistes classificats en els 

circuits sèniors. 

 

Amb el màster és dóna punt i final a la temporada dels circuits 

sènior 2017-2018 en la que s’han celebrat deu proves repartides 

per tot el territori. La competició ha estat organitzada per l’Associació Bowling Catalunya 

Sènior, amb una participació total de  67 esportistes de 17 clubs catalans.  

 

Els esportistes més destacats en els circuits de la temporada, han estat Luzdivino Recio i Carlos 

Martí del Club Cat Bowling Figueres i Íngrid Julià del Club Bowling Les Corts en la fase 

d’hivern, mentre que els primers de la fase d’estiu són, Joan Creus del Joventut Al-Vici, Òscar 

Colom i Miquel Rosas del Comarcal. Diumenge es decidiran els màsters masculí i femení de la 

temporada. 

 

Foto: Vista instal·lació en competició circuit sènior 
 

 

 
 

FCBB: AJORNAMENT CAMPIONAT DE CATALUNYA 

INDIVIDUAL  (02.06.2018) 
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Causes meteorològiques ens obliguen a ajornar el Campionat de Catalunya Individual 

sènior previst per demà a Castellar del Vallès, s’ha establert com a nova data de 

celebració , diumenge 8 de juliol. 
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BOWLING TENPIN: BENITO BOIRA CAMPIÓ DEL MÀSTER SÈNIOR 

  (04.06.2018) 
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Benito Boira del Club Bowling Comarcal es va erigir campió del 3r 

Màster Sènior, celebrat aquest diumenge a les instal·lacions de Baix 

Bowling de Sant Vicenç dels Horts, amb la participació dels 30 

millors classificats dels Circuits Sènior 2017-2018.  

 

Benito Boira, va assolir el campionat amb un total de 145 punts, el 

segon i tercer lloc van estar per Miquel Rosas del CB Comarcal i 

Jordi Tubella del Joventut Al-vici, amb uns resultats molt ajustats 

129 i 127 punts respectivament, mentre Íngrid Julià del Club Les 

Corts i única representant femenina és quedava en la quarta posició a 

només un punt del tercer.  

 

La competició és amb handicap i de categoria única, tot i així 

l’organització atorga el títol de màster al millor jugador i millor 

jugadora scratch i que enguany han estat per a Íngrid Julià amb 1204 pals i Jordi Tubella amb 

1189.  

 

La competició va estar organitzada per l’Associació Bowling Catalunya Sènior 2015 i 

homologada per la Federació Catalana de Bitlles i Bowling. La prova màster tanca la temporada 

2017-2018 de les competicions d’aquesta categoria.  

 

La jornada es va cloure amb el lliurament de trofeus als campions de mans d’Albert Roca i 

Miquel Angel Roig, president i  tresorer de l’ABCS2015.  

 

 Foto: Podi màster 2018  

 

Publicada el 6 de juny a Mundo Deportivo 
 

 

 
 

BOWLING TENPIN: COMENÇA EL IV OPEN SANT VICENÇ   (05.06.2018) 
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Aquest vespre comencen les sèries de classificació del IV Open 

Sant Vicenç de Bowling Tenpin que organitza el Club Bowling 

Les Corts juntament amb el Sweetrade Bowling Club de les 

Franqueses, amb el patrocini de Bowltech  Gimnàs Espai, 

Inverse i Laudo’s.  

 

Més de 50 esportistes de 16 clubs catalans prendran part a les sèries de classificació que es 

disputen del 5 al 9 de juny, i lluitaran per aconseguir una de les 30 places que els durà a la final 

de diumenge. La competició està homologada per la FCBB  
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BOLOS LEONESES: SETZENA EDICIÓ DE LA COPA FEDERACIÓ   (07.06.2018) 
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Aquest dissabte se celebra la setzena edició de la Copa 

Federació de Bolos Leoneses, les pistes del Club El Negrillón 

de l’Hospitalet, situades al Poliesportiu de Bellvitge Sergio 

Manzano, acullen la competició. 

 

Està prevista la participació dels 24 millors d’aquesta modalitat 

en les categories de primera i segona. 

 

 

 
 

BITLLES CATALANES: CAMPIONAT DE CATALUNYA DE CLUBS A LA 

GALERA  (07.06.2018) 
 

   

   

57  

El proper diumenge dia 10 de juny es 

disputarà a la Galera (el Montsià), la 24a 

edició del Campionat de Catalunya de 

Clubs de bitlles catalanes, amb la 

participació de 16 equips, els dos primers 

classificats dels vuit grups de Lliga 

Catalana. 

 

Entre d’altres equips de gran nivell, 

representant tot el territori català, destaca la 

participació dels clubs campions de les 

quatre últimes edicions del campionat: la Penya del Bistec de Tordera, campió l’any 2015, Os 

de Balaguer, vencedor de l’edició del 2016, i el club amfitrió, la Galera, que va vèncer en les 

edicions de 2014 i 2017  

 

Les Terres de l’Ebre, i en concret la comarca del Montsià acollirà per sisena vegada el 

Campionat de Catalunya de Clubs.  El C.B. la Galera, a qui la FCBB ha encarregat 

l’organització d’aquest campionat, compta amb el suport de l’Ajuntament de la Galera i la 

Diputació de Tarragona, així com el del Consell Català de l’Esport i la Unió de Federacions 

Esportives de Catalunya.  

 

Foto: C.B. la Galera, campió de l’any 2017  
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BOLOS LEONESES: DANIEL DÍEZ I LUIS MANUEL MARCOS CAMPIONS DE 

LA COPA FEDERACIÓ   (09.06.2018) 
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Daniel Díez i Manuel Marcos del Club de Bolos leoneses El 

Negrillón de L’Hospitalet, campions de la 16a Copa 

Federació de primera i segona categoria respectivament, 

celebrada dissabte 9 de juny a les pistes del Club Leoneses 

El Negrillón situades al Poliesportiu Sergio Manzano de 

Bellvitge. 

 

Èxit dels jugadors del Club El Negrillón que han acaparat els 

tres primers llocs de la primera categoria, Daniel Díez amb 

474 punts ha estat el campió, seguit per Jacinto Rodríguez 

amb 456 i en tercer lloc i 455 punts Juan José González. 

 

Ajuntats resultats en la segona categoria, Manolo Marcos del 

Club Dama de Arintero de Barcelona, amb 336 punts s’ha erigit campió d’aquesta categoria, en 

segona posició Lucinio Martínez, també del Dama de Arintero amb 335 punts, Gregorio 

Valcarcel del Negrillón, amb un total de 324 punts, ha completat el podi.  

 

La competició va transcorre en un ambient festiu com ja és tradició i un nombrós públic que va 

seguir amb interès les patides. 

 

El lliurament de trofeus va anar a càrrec dels jugadors dels Clubs El Negrillón i Dama de 

Arintero acompanyats de Roser Romero, gerent de la Federació Catalana de Bitlles i Bowling.  

 

El Club de Bolos El Negrillón ha esta l’amfitrió de la 16a edició de la Copa Federació. 

 

Foto: Grup dels participants amb els campions  
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BOWLING TENPIN: ÀLVAR CARDONA CAMPIÓ DEL QUART OPEN SANT 

VICENÇ  (10.06.2018) 
 

59  

Àlvar Cardona del Sweetrade Bowling 

Club – Les Franqueses, guanya per 

segon any consecutiu Open Sant 

Vicenç, celebrat a les instal·lacions de 

Baix Bowling de Sant Vicenç dels 

Horts del 5 al 10 de juny.  

 

Àlvar Cardona s’ha imposat  a Axel 

Guimó del Club Bowling Diagonal de 

Sant Vicenç dels Horts en la partida de 

defensa de posició (246 a 202). En la 

partida anterior Axel ha vençut a Artur 

Colomer del Sweetrade que ha estat 

tercer, en una emocionant partida (216 a 226) 

 

A les 9 del matí ha començat la primera fase de les semifinals amb els classificats del 15 al 30, 

dels que han passat 8 per a la fase 2 competint amb els classificats del 7 al 14, els sis millors 

han disputat la fase 3 amb el 6 primers de les sèries de classificació. La tercera fase ha estat 

molt ajustada i emocionat fins la darrera partida entre Artur Colomer, Fernando Gómez i 

Moisés Pérez lluitant per la tercera plaça per disputar la defensa de posició, així mateix entre 

l’Àlvar i l’Axel pel primer i segon lloc. 

 

Cal destacar els bons resultats del torneig, Marcial Ovide del BC Diagonal va assolir la millor 

sèrie del torneig amb 1433 pals (238,83 de mitjana) seguit d’Enrique Rosa (Club Xtreme) amb  

1425 (237,50 de mitjana), la millor partida i premi d’una bola gentilesa de Bowltech ha estat 

per Francisco Hernandez del Diamond BC de Sabadell amb 299 pals.  

 

Acabada la competició ha tingut lloc el lliurament de premis de mans de Irene Molera Julià i 

Francisca Melèndez en representació del club Les Corts acompanyades d’Andrés Sanz 

representant del Club Sweetrade.  

 

Un total de 52 esportistes de 18 clubs catalans han pres part a la competició, organitzada pel 

Club Bowling Les Corts i Sweetrade Bowling Club- Les Franqueses, amb el patrocini de 

Bowltech, i el suport de la Federació Catalana de Bitlles i Bowling. 

 

Classificació: Àlvar Cardona, Axel Guimó, Artur Colomer, Fernando Gómez (Joventut Al-

Vici), Moisés Pérez, Enrique Rosa, Marcial Ovide, Eloy Cinca (Xtreme), Pedro Jiménez 

(Mediterrània), Javier Crespi (Seven-3), Josep Oriol Navarro (Diamond) i Jorge Ambrós 

(Barcelona) 

 

Foto: Podi amb els representants de l’organització  
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BITLLES CATALANES: EL CB VALL-LLOBREGA CAMPIÓ DE 

CATALUNYA  (12.06.2018) 
 

60  

L’equip del C.B. Vall-llobrega, format per 

Josep Julià, Francisco Ruiz – autor d’una 

partida perfecte en la final, 90 punts – Antonio 

Muñoz, Andreu Torres i Manel Aguilar, s’ha 

proclamat per primera vegada campió de 

Catalunya de bitlles catalanes, en el campionat 

disputat a La Galera (el Montsià), el dia 10 de 

juny, organitzat pel C.B. la Galera 

 

En aquesta 24a edició del campionat de 

Catalunya hi han participat 16 equips de tot el 

país. Tots ells han disputat dues partides de 

classificació, i els cinc millors s’han classificat per a la final. L’equip del Baix Empordà, que 

havia entrat quart millor equip en les partides classificatòries, ha aconseguit en una gran final 

384 punts, superant el C.B. Colobrers de Castellar de Vallès (369), segon classificat. Tercer ha 

estat el C.B. Benavent de Segrià (359), seguit del C.B. Godall (333), i del C.B. la Galera (330 

punts).  

 

El lliurament de trofeus ha estat presidit per la Representant territorial a les Terres de l’Ebre del 

Consell Català de l’Esport, Cinta Espuny, acompanyada de Ramon Muñoz i Diego Montfort, 

alcalde i regidor d’esports de la Galera, Abel Sensarrich, vicepresident de la Federació Catalana 

de Bitlles i Bowling, així com la delegada d’aquesta federació a Tarragona, Gemma Millán, i la 

presidenta del C.B. la Galera, Roser Cherta.  L’organització ha comptat amb el suport de la 

FCBB, l’Ajuntament de la Galera, la UFEC i el Consell Català de l’Esport.  

 

Foto: pòdium amb els campions i autoritats 

 

Publicada el 17 de juny a l’Esportiu 
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BOWLING TENPIN: BC DIAGONAL CAMPIÓ DE LA COPA 

GENERALITAT  (17.06.2018) 
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L’equip del  Bowling Club Diagonal format per, 

Axel Guimó, José Rubio, Moisés Pérez, Marcial 

Ovide i Sergi Montaña, han aixecat la copa de 

campions de la XXI edició de la Copa Generalitat 

de Bowling, amb un total de 158 punts, celebrada 

diumenge 17 de juny a les instal·lacions de Baix 

Bowling de Sant Vicenç dels Horts. 

 

El campionat s’ha decidit en el darrer enfrontament 

entre els equips del Diagonal i el Sweetrade B.C. 

Les Franqueses que ha estat segon, el conjunt 

vallesà format per, Àlvar Cardona, Andrés Sanz, 

Artur Colomer, Lluís Montfort i Xavier Piqué han 

aconseguit 134 punts, el tercer lloc ha estat per 

l’equip del Club Xtreme de Sant Vicenç dels Horts amb 105 punts i format per Eloy Cinca, 

Enrique Rosa, Jordi Martí, Moisés Sempere, i Sergio Retamal. 

 

La Copa Generalitat tanca la temporada 2017-2018, amb la participació dels 8 millors equips 

classificats als Campionats Nacionals de Catalunya. 

 

Acabada la competició s’ha procedit al lliurament de la Copa Generalitat, així com dels trofeus 

de la Lliga Catalana 2017-2018 juntament amb la medalla de campions que atorga la UFEC i 

les medalles de la prova d’equips dels Campionats de Catalunya de mans d’Axel Guimó i 

Roser Romero, secretari i gerent de la FCBB. 

 

Foto: B.C. Diagonal – Campions Copa Generalitat 2018 
 

 

 
 

BOWLING TENPIN: AXEL GUIMÓ I ÍNGRID JULIÀ CAMPIONS DE LA 

MEDALLA UFEC  (17.06.2018) 
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Íngrid Julià del Club Bowling Les Corts i Axel Guimó del  Bowling Club 

Diagonal, han estat els millors esportistes de bowling 2018 i mereixedors de 

la medalla que atorga la UFEC als campions individuals.  

 

Axel Guimó va rebre la preuada medalla de mans de Roser Romero, gerent 

de la federació, Íngrid Julià no va poder assistit a l’acte de lliurament, la 

presidenta del Club Les Corts va recollir-la en el seu nom. 

 

Els dos esportistes tanquen la temporada 2017-2018 plena d’èxits tant a títol individual com en 

equip. 

 

Foto: Axel Guimó amb Roser Romero 
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BITLLES CATALANES: COPA GENERALITAT, DISPUTATS ELS VUITENS DE 

FINAL  (20.06.2018) 
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El passat cap de setmana es van disputar els dos 

últims enfrontaments de l’eliminatòria de vuitens 

de final de la  quinzena edició de la Copa 

Generalitat. Dissabte dia 16 el C.B.C. Alls Secs 

Piquen van superar en dues ajustades partides al 

C.B. Ivars (729  a 715 punts), mentre que 

diumenge el C.B. Vallverd d’Urgell, tot i perdre 

una partida, va superar clarament al C.E. Vilabrú 

(717 a 680). 

 

Aquests dos equips se sumen als altres sis que ja havien aconseguit classificar-se per la final a 

vuit, quedant definits els enfrontaments de quarts de fina,l que enfrontaran al Siruanenc contra 

el Vallverd d’Urgell, Godall amb Can Folguera, Vall-llobrega, recent campió de Catalunya 

s’enfrontarà al sotscampió, els Colobrers, i finalment, Alls Secs Piquen disputarà els quarts de 

final contra Auto Nayox Seat Tàrrega. 

 

La final a vuit se celebrarà a Salomó, a la comarca del Tarragonès i estarà organitzada per la 

secció de bitlles de la Societat Cultural Salamonenca.  

 

Foto: C.B.C. Alls Secs Piquen, un clàssic de la final a vuit de la Copa Generalitat  
 

 

 

BOWLING TENPIN: THE KILLERS CAMPIONS DE LA 7A LLIGA TEN PIN 

D’OR  (21.06.2018) 
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Per quart any consecutiu l’equip The Killers format per Àlvar 

Cardona, Axel Guimó, Cristina Sanz i Sergi Montaña, guanya la 

Lliga Tenpin d’or, amb un total de 271 punts i una mitjana d’equip 

de 204,94. 

 

En segon lloc i també per quart any consecutiu, l’equip United 

Colors format per Ingrid Julià, Fernando Gómez, Jordi Tubella, 

José Rubio i Marcial Ovide, amb 230,50 punts i una mitjana 

d’equip de 200,56, completant el podi, Los Picapiedra, amb Francisco Abadal, Jordi Maurel i 

Miquel Àngel Roig i un total de 216 punts i una mitjana d’equip de 193,97. 

 

Jordi Maurel  dels Picapiedra, es va fer amb el guardó com a campió de la final individual amb 

una sèrie de 897 pals, seguit d’Àlvar Cardona i Axel Guimó del The Killers amb 838 l 836 pals 

respectivament en Sergi Montaña també del Killers es va quedar a 14 pals del podi. La final 

individual la disputen els 12 millors jugadors classificats de la lliga.  

 

Un total de 36 esportistes han format els  8 equips que han pres part a la competició celebrada a 

les instal·lacions de Baix Bowling de Sant Vicenç dels Horts en el decurs de 28 jornades que 

han tingut lloc d’octubre 2017 a juny de 2018.La competició homologada per la Federació 

Catalana de Bitlles i Bowling, ha estat organitzada pel Joventut Al-vici C.B.  

 

Dimecres 20 de juny un cop acabada la final individual va tenir lloc el tradicional lliurament de 

premis a càrrec de Joan Creus president del Club organitzador, acompanyat per Marcial Ovide, 

director de Baix Bowling. 

 

Foto : Jordi Maurel – campió individual amb Joan Creus i Marcial Ovide 
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BOWLING TENPIN: PARTICIPACIÓ CATALANA AL CAMPIONAT D’EUROPA 

SÈNIOR  (22.06.2018) 
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Un any més Catalunya participa al Campionat d’Europa Sènior. 

L’expedició catalana formada per, Antonio Segura en qualitat de 

campió de Catalunya sènior, Alvaro-José Cardona, Fernando 

Gómez i Miquel Àngel Roig, viatgen aquesta tarda cap a Viena. 

Els nostres esportistes competiran en les proves individual, parelles 

i trios. Un total de 918 esportistes (681 homes i 237 dones) de 27 

federacions europees prendran part a la competició que tindrà lloc 

del 23 al 30 de juny a Viena (Austria).  

 

La competició està organitzada per l’ESBC (European Seniors Bowling Committee),i està 

inclosa en el calendari de l’ETBF( Europen Tempin Bowling Federation).  

 

Publicada el 21 de juny a Mundo Deportivo 
 

 

 
 

BITLLES CATALANES: LA GALERA CAMPIÓ DE LA COPA 

MONTSIÀ  (25.06.2018) 
 

66  

El C.B. la Galera, s’ha proclamat campió de 

la 18a edició de la Copa Montsià de bitlles 

catalanes, organitzada pel C.B. Amposta, 

que s’ha disputat durant cinc caps de 

setmana dels mesos de maig i juny de 2018. 

L’equip de la Galera encadena cinc victòries 

consecutives en aquesta competició, i 

enguany ha superat en la classificació final 

al C.B. la Cava i el C.B. Vinaròs, segon i 

tercer classificats respectivament. 

 

En l’apartat individual, els millors jugadors en categoria masculina han estat Jaume Fandos 

(Godall), Santiago Bo (la Cava), i Joan Lleixà (la Galera), mentre que en categoria femenina 

primera ha estat Roser Cherta (la Galera), Elena Folia (Amposta), ha estat segona, i tercera s’ha 

classificat Paquita Matamoros (Godall).  

 

En aquesta edició de la Copa Montsià hi han participat un total de 78 jugadors i jugadores 

representant a 15 equips diferents.  

 

Foto: C.B. la Galera, campió de la Copa Montsià 2018 

 

Publicada l’1 de juliol a l’Esportiu 
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BITLLES CATALANES: FINAL A VUIT DE LA COPA 

GENERALITAT  (29.06.2018) 
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El proper diumenge 1 de juliol es disputa la “final a 

vuit” de la XV edició de la Copa Generalitat de 

bitlles catalanes, a partir de les 10 del matí al camp 

de futbol de Salomó (el Tarragonès). 

 

 La jornada començarà amb les partides de 

l’eliminatòria de quarts de final, que enfrontarà als 

equips del C.B. Siuranenc d’Horta – C.B. Vallverd 

d’Urgell, C.B. Godall – C.B. Can Folguera, C.B. 

Vall-llobrega – C.B. Colobrers, i C.B.C. Alls Secs 

Piquen – Auto Nayox Seat Tàrrega.  

 

 A les 11.30 hores es disputaran les semifinals, i a tres quarts d’una del migdia està previst que 

comenci la gran final d’aquesta “final a vuit”, que està organitzada per la Secció de Bitlles de 

la Societat Cultural Salamonenca, amb el suport de la Federació Catalana de Bitlles i Bowling, 

l’Ajuntament de Salomó, la Unió de Federacions Esportives de Catalunya i el Consell Català 

de l’Esport.  

 

Foto: C.B. la Penya del Bistec, campió del 2017 
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BOWLING: BONS RESULTATS DELS CATALANS AL CAMPIONAT D’EUROPA 

SÈNIOR - ESBC  (03.07.2018) 
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Bons resultats en general dels representants catalans 

al Campionat d’Europa Sènior, Fernando Gómez amb 

un total de 3744 pals (208 de mitjana), va obtenir els 

millors resultats del conjunt català, classificant-se en 

la 22a posició de la classificació global de la seva 

categoria en la que hi participaven 273 esportistes. 

57è classificat en la prova individual, 19è a la prova 

de parelles juntament amb Álvaro-José Cardona, d’un 

total de 103 parelles, Fernando va assolir els millors 

resultats individuals a la prova de trios amb una sèrie 

de 1343 pals (223,80 de mitjana) completaven el trio, 

Álvaro-José i Miquel Àngel Roig, la prova de trios és 

sense categories i van prendre part un total de 215 equips. 

 

D’altra banda Antonio Segura, subcampió de Catalunya en categoria sènior, es va classificar el 

23è de la prova individual d’un total de 173 participants de la seva categoria, aconseguint el 

millor resultat del seu compte particular, 1275 pals (212,50 de mitjana), en la prova de parelles 

juntament amb Miquel Àngel Roig es van classificar el 82 de 124 parelles, la prova de trios la 

disputar amb dos jugadors d’Israel. Per Álvaro-José i Miquel Àngel, que són els més veterans 

en aquesta competició aquest any els resultats individuals no els han estat massa favorables.  

 

Classificacions en prova combinada (all events) categoria A: Antonio Segura 93 de 173; 

categoria B: Álvaro Cardona, 141 de 200; Categoria C: Fernando Gómez, 22 i Miquel Ángel 

Roig 155 de 273;  

 

La categoria A, B o C la dóna l’edat. Aquesta ha estat la 27a edició de l’ESBC Championships, 

celebrat a Viena (Austria) del 24 de juny a l’1 de juliol. Un total de 909 esportistes (646 homes 

i 263 dones) de 25 federacions europees van prendre part a la prestigiosa competició que 

organitza l’European Senior Bowlers Committee. Catalunya participa en aquesta competició 

des de l’any 2008. 

 

Publicada l’1 d’agost a Mundo Deportivo 
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BITLLES CATALANES: EL CB VALL-LLOBREGA CAMPIÓ DE LA COPA 

GENERALITAT  (05.07.2018) 
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El C.B. Vall-llobrega es proclamà 

campió de la quinzena edició de la 

Copa Generalitat de Bitlles Catalanes, 

en imposar-se en la “Final a vuit” 

disputada el passat diumenge 1 de juliol 

al camp de futbol de Salomó (el 

Tarragonès). L’equip del Baix 

Empordà, format per Josep Julià, 

Francisco Ruiz, Antonio Muñoz, 

Andreu Torres i Manel Aguilar es va 

imposar en una disputada final al 

C.B.Siuranenc d’Horta (390 - 370), 

tancant així una temporada rodona on s’han endut els títol de Campions de Catalunya, primers 

del Grup 5 de Lliga Catalana i campions de Lliga Girona, a més de vèncer en la Copa 

Generalitat. 

 

Els de Vall-llobrega van vèncer en quarts de final a Colobrers (Castellar del Vallès), i en 

semifinals al A Alls Secs Piquen (Mont-ras), que en quarts havia batut a l’equip del Nayox 

Seat Tàrrega. Per la seva banda, el Siuranenc d’Horta va guanyar en quarts de final a Vallverd 

d’Urgell, i al Can Folguera (Santa Perpètua de Mogoda), en semifinals. El Can Folguera havia 

superat a Godall en el duel de quarts de final.  

 

El lliurament de premis va estar presidit per Anton Virgili, alcalde Salomó, acompanyat de 

Gemma Millan, delegada a Tarragona de la Federació Catalana de Bitlles i Bowling, i Joan 

Borràs, president de la Societat Cultural Salamonenca, organitzadora de la competició.  

 

Foto: C.B. Vall-llobrega, campió de la Copa Generalitat 2018.  

 

Publicada el 6 de juliol a Mundo Deportivo 
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BITLLES CATALANES: CASTELLAR DEL VALLÈS ACULL EL CAMPIONAT 

DE CATALUNYA INDIVIDUAL  (06.07.2018) 
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El proper diumenge 8 de juliol es disputarà a la zona esportiva de 

Castellar del Vallès (Vallès Occidental), la vintena edició del 

Campionat de Catalunya Individual de bitlles catalanes, categories 

absoluta i sub 25, amb la participació de 100 jugadors i jugadores de tot 

el país (60 homes i 40 dones), que van aconseguir la classificació en els 

Circuits Individuals disputats durant tota la temporada. 

 

Hi estaran representats fins a 39 clubs diferents, sent el C.B. Olius el que més bitllaires aporta, 

amb un total de 7 jugadors i jugadores, 3 d’ells de categoria sub 25. El C.B. Sabadell estarà 

representat per 6 bitllaires, 3 homes i 3 dones, mentre que el C.B. Colobrers i el C.B. Godall 

n’hi tindran 5. Altres clubs que tindran força representació són la Galera, la Penya del Bistec, 

Sant Llorenç la Mola i Vic Bitlles, tots ells amb 4 bitllaires classificats. 

 

Aquest campionat, que es va haver d’ajornar el passat 3 de juny a causa del mal temps, estarà 

organitzat pel Club de Bitlles Colobrers, amb el suport de la Federació Catalana de Bitlles i 

Bowling, l’Ajuntament de Castellar del Vallès, el Consell Català de l’Esport i la Unió de 

Federacions Esportives de Catalunya. 

 

Foto: Fina García i Joan Lleixà, campions de Catalunya 2017 
 

 

 
 

BITLLES CATALANES: TORNEIG LLUNES D’ESTIU  (07.07.2018) 
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Un any més i aquest ja és el setè, el Club de Bitlles Godall, organitza 

el Torneig Llunes d’Estiu, tots els dissabtes del mes de juliol més de 

40 esportistes de les Terres de l’Ebre es donen cita a la Zona 

Esportiva del Camp Municipal de Godall. La competició comença 

aquest dissabte a 2/4 de 10 de la nit, cada jornada porta el nom de les 

fases de la lluna, aquest dissabte comença amb el quart minvant per 

seguir amb lluna nova, quart creixent i la darrera jornada, lluna plena. 

A banda dels participants un nombrós públic segueix les jornades, 

dins un ambient fresc i esportiu. La competició organitzada pel Club 

de Bitlles Godall està homologada per la Federació Catalana de 

Bitlles i Bowling. 

 

Foto: Cartell 2018 
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BITLLES CATALANES: ANA MARIA MOLINA I ANTONIO VELASCO 

CAMPIONS DE CATALUNYA 2018  (10.07.2018) 
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Ana Maria Molina (Auto Nayox Tàrrega), i 

Antonio Velasco (Alls Secs Piquen), es van 

proclamar campions de Catalunya de bitlles 

catalanes i mereixedors de la medalla als 

campions que atorga la Unió de Federacions 

Esportives de Catalunya (UFEC). 

 

La vintena edició del Campionat de Catalunya 

individual, es va celebrar el passat diumenge 8 

de juliol a Castellar del Vallès (Vallès 

Occidental). Hi van participar 100 jugadors i 

jugadores, 60 homes i 40 dones de tot el país, entre ells 10 nois i 10 noies de categoria sub 25.  

 

Ana Maria Molina es va proclamar campiona després de superar en la gran final a Neus 

Martínez (Torrelameu), segona classificada, i Roser Cherta (la Galera), que va ser tercera. 

Gemma Xuriguera i Abril Asensio, mare i filla, de Ponts, van ser quarta i sisena 

respectivament, quedant en entre elles Dolors Cots d’Olius. També van participar en la final 

Maria Cuenca (Alls Secs Piquen), setena classificada, Lourdes Adell (Masdenverge), vuitena, 

Maria Dolors Pardo (Sabadell), i Irati Bort (Siuranenc d’Horta), que van ser novena i desena.  

 

Antonio Velasco, que ja va ser campió de Catalunya els anys 2012 i 2016 va superar en la final 

Ramon Moles (Vic Bitlles), segon classificat, i Paulino García (los del Huerto), tercer. El quart 

classificat va ser el jugador del club local Colobrers, José Cruz, mentre que cinquè va quedar 

Antonio Arenas (Bellpuig). Joan Pané (Ametllers), Francesc Saltiveri (Ivars d’Urgell), Manuel 

Nogales (Olius), Joan Manel Aparicio (Sabadell), i Àngel Asensio (Ponts), es van classificar de 

la sisena a la desena posició del campionat.  

 

En categoria Sub 25 es va proclamar campiona de Catalunya Neus Martínez (Torrelameu), 

seguida d’Abril Asensio (Ponts), i Irati Bort (Siuranenc d’Horta), en categoria femenina. Per 

primera vegada les tres millors jugadores sub 25 es van classificar per la final absoluta. En 

categoria masculina, el campió va ser Àngel Asensio (Ponts), que també va disputar la gran 

final, segon classificat Jordi Vilanova (Torrelameu), i tercer Nil Solé (Igualada)  

 

Va presidir el lliurament de premis Ignasi Giménez, alcalde de Castellar del Vallès, 

acompanyat d’Abel Sensarrich, vicepresident de la Federació Catalana de Bitlles i Bowling, i 

Josep Piñol, president del Club de Bitlles Colobrers, organitzador del campionat.  

 

Foto: Ana Maria Molina i Antonio Velasco, campions de Catalunya 2018  

 

Publicada el 15 de juliol a l’Esportiu 
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BITLLES CATALANES: CASAL D’ESTIU A BADALONA  (12.07.2018) 
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El Club de Bitlles Termintes Llefià de Badalona, organitza 

dins de les activitats  del casal d’estiu de l’Ajuntament dues 

sessions de bitlles catalanes per a nens i nenes a partir de 8 

anys, la primera sessió es va celebrar  el dia 3 i va tenir un 

gran èxit de participació, la propera està prevista pel dia 17 

de juliol. 

 

En cada sessió hi ha dos torns, un amb nens i nenes de 10 a 

14 any i el segon per als de 6 a 9 anys. L’activitat se celebra a les pistes Torre Mena. 

 

L’activitat organitzada pel Club de Bitlles Llefià compta amb el suport de l’Ajuntament de 

Badalona i la Federació Catalana de Bitlles i Bowling 
 

 

 
 
 

BOWLING TENPIN: DEFINITS ELS FINALISTES DEL CAMPIONAT DE 

CATALUNYA QUBICA  (14.07.2018) 
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Demà diumenge puntualment a les 9 del matí comença la fase 1 

de la final del Campionat de Catalunya Qubica amb la 

participació dels 18 millors en categoria masculina i les 5 

millors de categoria femenina de la fase de classificació 

disputada en el decurs de la setmana. 

 

Lluís Montfort del Sweetrade BC – Les Franqueses, campió de 

l’any passat encapçala la classificació amb un total de 2520 

pals, Marcial Ovide del BC Diagonal amb 2500 pals li trepitja els talons al Lluis, tot i que  els 

ajustats resultats entre els primers finalistes auguren una final emocionant en ambdues 

categories, Lia Mojarro de l’Xtreme Bowling Club lidera la classificació femenina amb 2148 

pals la segueix Elisabet Cejudo també de l’Xtreme amb 2017 pals. 

 

Un total de 28 esportistes de 8 clubs catalans han pres part a la competició que se celebra a les 

instal·lacions de Baix Bowling de Sant Vicenç dels Horts. 
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BOWLING TENPIN: LIA MOJARRO I MARCIAL OVIDE CAMPIONS DE 

CATALUNYA DEL QUBICA-AMF  (15.07.2018) 
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Lia Mojarro de l’Xtreme Bowling Club de Sant 

Joan Despí i Marcial Ovide del Club Bowling 

Diagonal de Sant Vicenç dels Horts, s’han erigit 

campions del Campionat de Catalunya Qubica-

AMF, que s`ha celebrat a les instal·lacions de Baix 

Bowling del 10 al 15 de juliol i representaran a la 

Federació Catalana de Bitlles i Bowling, a la Copa 

del Món Qubica-AMF 2018, que tindrà lloc a Las 

Vegas (EUA)  del 5  a l’11 de novembre de 2018. 

 

El podi femení ha estat per les noies de l’Xtreme 

Bowling Club, Lia Mojarro, ha liderar la 

competició mantenint una distància discreta respecte a Elisabet Cejudo fins a la penúltima 

partida que Elisabet, s’ha posar al davant, en l’enfrontament final, Lia s’ha imposat a l’Elisabet 

per 80 pals, el tercer lloc ha estat per Keyla Vásquez. Aquesta serà la segona participació de 

Lia a la prestigiosa competició, el primer cop va ser l’any 2014. La millor sèrie del torneig ha 

estat per Elisabet Cejudo amb 1150 mentre que Lia ha aconseguit la millor partida amb 242 

pals. 

 

  

 

En la categoria masculina, Marcial Ovide ha guanyat amb comoditat als seus contrincants, ja de 

bon matí en semifinals s’ha posar per davant de Lluís Montfort del Sweetrade BC i campió del 

2017, que anava al capdavant de la classificació. Moisés Pérez del BC Diagonal ha estat segon 

i ha completat el podi Artur Colomer del Sweetrade BC – Les Franqueses. Lluís Montfort ha 

obtingut la millor sèrie del torneig amb 1304 pals, la millor partida l’assolit Àlvar Cardona del 

Sweetrade amb 279 pals  

 

Un total de 28 esportistes de 8 clubs catalans han pres part a la competició organitzada per la 

Federació Catalana de Bitlles i Bowling, La competició s’ha acabat amb el tradicional 

lliurament de trofeus a càrrec de Lluís Montfort, vicepresident 2n  de la FCBB. 

 

Foto: Podis masculí i femení 

 

Publicada el 18 de juliol a Mundo Deportivo 
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BITLLES CATALANES: CB VALL-LLOBREGA, FENT CAMÍ CAP A L’ÈXIT 

ESPORTIU  (23.07.2018) 
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Amb la victòria aconseguida en la final de la 

Copa Generalitat contra el Siuranenc d’Horta, el 

Club de Bitlles Vall-llobrega tanca una 

temporada perfecte, guanyant tots els títols de les 

competicions per equips en què ha participat: 

Lliga Girona, Grup 5 de Lliga Catalana, 

Campionat de Catalunya de Clubs i Copa 

Generalitat. 

 

El C.B. Vall-llobrega, presidit per Albert Burgas, 

va ser fundat a finals d’octubre de 2012, i des de 

llavors participa en les competicions oficials que 

organitza la Federació Catalana de Bitlles i 

Bowling. Debuta la temporada 2012/13 quedant campió de segona divisió i aconseguint 

l’ascens a primera. En les quatre edicions següents participa en aquesta lliga amb dos equips, i 

aconsegueix guanyar-la per primera vegada la temporada 2015/16, repetint èxit les dues 

temporades següents.  

 

S’inscriu per primera vegada a la Lliga Catalana la temporada 2014/15, aconseguint quedar 

campió de grup les quatre edicions en què hi ha participat i classificant-se pel Campionat de 

Catalunya de Clubs, on ha tingut unes excel·lents actuacions: va ser tercer l’any 2015, quart els 

anys 2016 i 2017, i campió el 2018 a l’edició celebrada a la Galera.  

 

Fins l’any 2015 no participa en la Copa Generalitat; en aquesta edició perd en l’eliminatòria 

prèvia a Castellserà. L’any 2016 derrota a casa a l’Empordanet i el Viladecans en setzens i 

vuitens de final respectivament. En la final avuit de Cervera, elimina en quarts a Alls Secs 

Piquen i cau en semifinals contra Lloreta Kin. L’any 2017, edició en que organitza la final a 

vuit, perd en setzens de final contra el Vic Bitlles. Finalment, aquest any 2018 ha aconseguit el 

títol superant l’eliminatòria prèvia a casa contra Ponts, setzens també a casa derrota al COP de 

Barcelona, en vuitens viatge a Cervera per vèncer a los del Huerto, i en la final a vuit de 

Salomó derrota als Colobrers, Alls Secs Piquen i Siuranenc d’Horta.  

 

En competicions individuals destaquen Gemma Burgas, 2a del Circuit Individual 2013/14 i 

tercera de Catalunya d’aquesta categoria l’any 2014, i Judith Ruiz, 3a de Catalunya en 

categoria benjamina l’any 2018, pel què fa a categories de joves. En sènior, en els Circuits 

Individuals, sobresurt la temporada 2016/17, on col·loquen tres jugadors entre els vuit primers: 

Josep Julià tercer, Francisco Ruiz cinquè i Manel Aguilar vuitè. En el Campionat de Catalunya 

Individual les millors posicions les van obtenir l’any 2016 Francisco Ruiz i Andreu Torres, 

novè i desè respectivament. Cal destacar també que Josep Julià va formar part de la Selecció 

Catalana Absoluta l’any 2017, en el Gran Premi Catalunya celebrat a Llofriu.  

 

Foto: Els jugadors del Vall-llobrega amb el seu president 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



58 
 

BOWLING TENPIN: L’XTREME BC, CLUB REVELACIÓ DE LA TEMPORADA 

2017-2018   (14.08.2018) 
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L’Xtreme Bowling Club es va fundar la 

primavera del 2006 a Collbató, el seu 

primer president i soci fundador va ser en 

Ramon Agustí un veterà d’aquest esport que 

va dirigir el club fins l’abril del 2013, 

moment en el que es va retirar,  i Jordi 

Martí va agafar el relleu fins l’any 2016 que 

hi  va haver una renovació de la junta 

directiva, aquest cop amb la intenció de 

dinamitzar el club, Ivan Jiménez és el nou 

president de la junta que va impulsar el 

projecte i en acabar la temporada 2016-2017 van fitxar un bon nombre d’esportistes. 

 

La temporada 2017-2018 ha estat farcida d’èxits pel club, assolint 10 medalles en els 

Campionats Nacionals de Catalunya, l’ascens a la primera divisió de Lliga catalana masculina i 

el segon i tercer lloc de la Lliga femenina. Cal destacar també la gran participació i resultats als 

campionats socials dels diferents clubs de bowling. Aquests èxits s’han assolit en part i gràcies 

a la col·laboració de PROPAMSA i Germán Hdez. Bello (Catalana Occidente) com a sponsors.  

 

En el plànol internacional, cal destacar a Lia Mojarro, Keyla Vásquez que tot i la seva joventut, 

ja han estat internacionals en diverses ocasions i Elisabet Cejudo, que va fer el seu debut el 

passat setembre en el Swiss International Team Event.  

 

Lia Mojarro, ha estat la campiona del Campionat de Catalunya Qubica i serà la representant de 

la FCBB a la Copa del Món que se celebra a Las Vegas (EUA) aquesta tardor.  

 

El Club Xtreme a més, organitza setmanalment una lliga d’entrenament a les instal·lacions de 

Baix Bowling de Sant Vicenç dels Horts, així com el torneig social que te lloc a l’octubre.  

 

Medaller: prova individual femenina, Elisabet Cejudo (or), Lia Mojarro (bronze), prova 

parelles, Keyla Vásquez i Sandra Oliva (plata), parelles mixtes, Elisabet Cejudo- Moises 

Sempere (or), Lia Mojarro – Sergio Retamal (plata), Núria Melchor – Jordi Martí (bronze). 

Individual 2a categoria masculina, Enrique Rosa (plata), individual 3a categoria masculina, 

Ivan Jiménez (or), prova parelles 2a categoria Enrique Rosa- Eloy Cinca (plata) i 3a categoria 

Ivan Jiménez – Daniel Cuevas (plata).  

 

Foto: Xtreme Bowling Club amb representant de Propamsa  
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BOLO PALMA: ISMAEL MULET, PABLO VERA I LUÍS FERNANDEZ 

CAMPIONS DE CATALUNYA   (20.08.2018) 
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El passat 18 d’agost la bolera de La Tàpia de Sobarzo 

(Cantabria) va acollir el Campionat de Catalunya 

individual per categories, Ismael Mulet es va erigir campió 

de primera categoria amb 201 bitlles, mentre Pablo Vera es 

feia amb el títol de segona categoria i  Luis Fernández  en 

la tercera categoria en superar a Agustín Mulet per 17 

bitlles. 

 

A Ismael el títol de campió i dóna el dret de participar al 

campionat d’Espanya. 

 

La competició es va celebrar excepcionalment a Cantabria a causa dels conflictes que 

darrerament mantenen el Club Català amb la Casa de Cantabria de Barcelona, el campionat va 

estar organitzat per la Bolera La Tápia amb el suport de la Federació Catalana de Bitlles i 

Bowling. 

 

Foto: Els Campions de Catalunya amb Luis Gandarillas i altres representant de la FC Càntabra 
 

 

 
 

BOLO PALMA: BONS RESULTATS DE LA SELECCIÓ CATALANA AL 

QUADRANGULAR DE CANTÀBRIA  (22.08.2018) 
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La selecció catalana de Bolo Palma, va participar en el 

quadrangular celebrat a la població de Carrejo (Cantàbria) 

el passat diumenge 19 d’agost, el conjunt català format per 

Agustí Mulet, Ismael Mulet,  Luis Fernández, Pablo Vera i 

Ricardo Herrero, van assolir la tercera posició desprès 

d’imposar-se al conjunt Asturià per 4 a 0.  

 

A la competició van participar juntament amb Catalunya, 

les seleccions d’Astúries, Madrid i el País Basc. La 

selecció de Madrid va ser la campiona seguida per la del 

País Basc i Catalunya el quart lloc va ser pel conjunt d’Astúries, tot i el tercer lloc cal destacar 

els bons resultats individuals dels catalans. 

 

Foto: Selecció Catalana  
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BOWLING TENPIN: PARTICIPACIÓ CATALANA AL 5TH OPEN SÈNIOR DE 

MUNIC  (29.08.2018) 
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L’expedició catalana formada per, Fernando Gómez, Josep Pi, Jordi 

Tubella, Juan Miguel Albizuri i Miquel Àngel Roig del Joventut 

Al-Vici, C.B. de Castelldefels juntament amb Pere Tusquellas del 

CB Granollers, participaran al 5è Open Sènior Dream-Bowl de 

Munic que se celebra del 25 d’agost al 2 de setembre a les 

magnifiques instal·lacions del Dream-Bowl Palace, situades a la 

ciutat de Unterföhring (Munic). 

 

Aquesta és la vuitena prova de les dotze que formen el calendari de 

l’International Seniors Bowling Tour 2018. Està prevista la 

participació de més de 120 esportistes provinents d’Anglaterra, 

Alemanya, Àustria, Bèlgica, Catalunya, Finlàndia, França, Itàlia, 

Romania i Suècia. 

 

Els representants catalans s’han preparat de valent aquest estiu pel torneig i viatgen amb molt 

bones expectatives desprès dels bons resultats obtinguts al Campionat d’Europa Sènior del 

passat mes de juny.  

 

Foto: a dalt i d’esquerra a dreta, Fernando Gómez, JM Albizuri, Josep Pi i Jordi Tubella, a baix 

MA Roig amb Pere Tusquellas. 
 

 

 

BITLLES CATALANES: X GRAN PREMI CATALUNYA DE BITLLES 

CATALANES  (30.08.2018) 
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Aquest dissabte 1 de setembre, a partir de les 

10.30 del matí, es disputa a les pistes de bitlles 

del Parc Tívoli de Vilafranca del Penedès 

(l’Alt Penedès), la desena edició del Gran 

Premi Catalunya de bitlles catalanes, dins els 

actes de celebració del 10è aniversari del club 

de Bitlles Vilafranca. 

 

Prendran part en la competició a més del club 

amfitrió, el C.B. Vall-llobrega, campió de 

Catalunya i de la Copa Generalitat 2018, i les 

Seleccions Catalanes Absoluta, Sub 25, i la Selecció Catalana Infantil, que la formaran els 

campions i campiones de Catalunya de les categories benjamina, alevina i infantil.  

 

Selecció Absoluta: Ana Maria Molina (Tàrrega), Roser Cherta (la Galera), Dolors Cots (Olius), 

Lluís Tolosa (Vallverd), Antonio Velasco (Alls Secs Piquen), i Ramon Molas (Vic Bitlles)  

 

Selecció Sub 25: Neus Martínez (Tàrrega), Irati Bort (Siuranenc d’Horta), Marta Solé 

(Siuranenc d’Horta), Jordi Vilanova (Tàrrega), Nil Solé (Igualada), i Gerard Albiol (la Galera)  

 

Selecció Infantil: Jana Ortega (Termites Llefià), Sara Arasa (Godall), Maria Rangel (Godall), 

Tomàs Bedós (Blanes), Abel Caballé (la Penya del Bistec), i Roc Franch (Castellar)  

 

Foto: C.B. la Galera, vencedor de l’edició de 2017  
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BITLLES CATALANES: EL C B VALL-LLOBREGA GUANYA EL GRAN PREMI 

CATALUNYA  (03.09.2018) 
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 El C.B. Vall-llobrega, actual campió de 

Catalunya, s’ha proclamat campió de la desena 

edició del Gran Premi Catalunya de bitlles 

catalanes, disputat el dissabte 1 de setembre a les 

pistes del C.B.Vilafranca, club que celebra el seu 

10è aniversari, i que ha comptat amb la presència 

del Secretari General de l’Esport, senyor Gerard 

Figueras. 

 

L’equip del Baix Empordà, format per Josep 

Julià, Francisco Ruiz, Antonio Muñoz, Andreu 

Torres, Manel Aguilar i Emilio Calderon ha 

superat per tant sols 7 punts a l’equip amfitrió en 

el total de punts de les dues partides disputades 

(759 a 752). L’equip de Vilafranca ha estat format per Joan Bermúdez, Sebastià Mora, Josep 

Maria Bernaus, Jesús Millás i Manel Bruna.  

 

En tercer lloc s’ha classificat la Selecció Catalana Absoluta, formada per Roser Cherta (la Galera), 

Dolors Cots (Olius), Ramon Molas (Vic Bitlles), Ana Maria Molina (Tàrrega), Antonio Velasco 

(Alls Secs Piquen), i Lluís Tolosa (Vallverd d’Urgell). Quarta ha estat la Selecció Sub 25, 

integrada per Irati Bort i Marta Solé (Siuranenc d’Horta), Neus Martínez i Jordi Vilanova 

(Tàrrega), i Gerard Albiol (la Galera). En cinquena posició s’ha classificat la Selecció Catalana 

Infantil, formada per Jana Ortega (Termites Llefià), Tomàs Bedós (Blanes), Sara Arasa i Maria 

Rangel (Godall), Abel Caballé (la Penya del Bistec), i Roc Franch (Castellar).  

 

El lliurament de trofeus i records als participants,  ha estat presidit pel Secretari General de 

l’Esport Gerard Figueres, i la Regidora d’Esports de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès Anna 

Doblas. Els han acompanyat Joan Ricart i Abel Sensarrich, president i vicepresident de la 

Federació Catalana de Bitlles i Bowling, i Jaume Llordes, president del C.B. Vilafranca.  

 

Foto: El C.B. Vall-llobrega acompanyat de les autoritats presents en el campionat 

 

Publicada el 5 de setembre a Mundo Deportivo 
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BOWLING TENPIN: FERNANDO GÓMEZ 13È CLASSIFICAT AL 5TH OPEN 

SÈNIOR DE MUNIC  (06.09.2018) 
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Fernando Gómez del Joventut Al-Vici, 

va assolir la 13a posició a la general 

masculina del 5è Open Sènior de Munic, 

celebrat del 25 d’agost al 2 de setembre 

a les magnifiques instal·lacions del 

Dream-Bowl Palace, situades a la ciutat 

de Unterföhring (Munic). 

 

Una sèrie de 1402 pals li va valer per 

entrar entre els 24 millors classificats i 

disputar la segona fase de la final, 

quedant-se a les portes de passar el següent tall que la disputen els 8 millors, en Fernando que 

va assolir una partida quasi perfecta 290 pals, va caure de la classificació en la darrera partida  

tot i haver-se mantingut dins els 8 millors fins la 5a partida. 

 

Tot i els bons resultats obtinguts per, Juan Miguel Albizuri, Jordi Tubella i Josep Pi, no van ser 

suficients per entrar entre els 24 millors, classificant-se pel mig de la taula. Completaven el 

conjunt català, Pere Tusquellas i Miquel Àngel Roig que en aquesta ocasió no van encertar la 

línia de joc.  

 

Kimmo Lehtonen (Filàndia) va ser el campió de la 8a prova del Tour sènior, Frank Stander 

d’Anglaterra i amb 88 anys va assolir la segona posició, destacant a banda de l’edat el fet que 

va entrar a la final en el lloc 22 i va anar escalant posicions fins aconseguir el segon calaix del 

podi. Admirable l’estat de forma d’aquest esportista que en aquesta ocasió era el de més edat de 

la competició en la que hi van participar un total de 100 esportistes (78 homes i 22 dones) de 14 

federacions europees. 

 

Foto: l’equip català a les pistes de Bowl Palace 

 

Publicada el 9 de setembre a l’Esportiu 
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BITLLES CATALANES: EN MARXA LA TEMPORADA 2018-2019  (12.09.2018) 
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Després de la celebració del Gran 

Premi Catalunya el passat 1 de 

setembre a Vilafranca del Penedès, 

competició que inicia la temporada 

bitllaire amb el bo i millor de la 

temporada anterior, es posen en marxa 

les competicions de bitlles de la 

temporada 2018-2019, sent la més 

matinera la Copa Gironina, competició 

individual que es disputarà el dissabte 

dia 15 de setembre a Palafrugell (Baix Empordà). 

 

La primera lliga a posar-se en marxa serà, com cada any, la Lliga Terres de l’Ebre, que aquesta 

temporada arriba a la 30a edició. Diumenge dia 16, les pistes de bitlles de la Zona Esportiva de 

la Sénia (Montsià), acolliran la primera jornada de primera divisió, i el diumenge següent, el dia 

23, començarà la segona divisió d’aquesta lliga a les pistes d’Amposta (Montsià). També el 

diumenge 23 es disputarà a Olius (Solsonès), el Campionat Individual de Lleida.  

 

El cap de setmana 29-30 de setembre es posarà en marxa la Lliga Catalana, i el cap de setmana 

següent ho faran les lligues Selva-Alt Maresme (Sant Pol de Mar, Maresme), Girona (Palamós, 

Baix Empordà) i Barcelona (Castellar del Vallès, Vallès Occidental, el grup A, i Horta – 

Barcelona, el grup B). A finals d’octubre arribarà el torn d’una nova edició dels Circuits 

Individuals.  

 

Foto: Campionat Individual 2017, Palamós (Baix Empordà) 

 

Publicada el 19 de setembre a Mundo Deportivo 
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BITLLES CATALANES: MANUEL CRUZ CAMPIÓ DE L’11A COPA 

GIRONINA  (18.09.2018) 
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Manel Cruz del C.B.C. Pessebristes de 

Palafrugell campió 2018 de la  Copa 

Gironina, que es va celebrar dissabte 15 de 

setembre a pistes del Vilabrú (Palafrugell), 

amb la participació dels 64 millors 

jugadors de la temporada 2017-2018. 

 

Merescuda victòria Manel Cruz que va 

obtenir molt bons resultats en el decurs de 

la competició, imposant-se als seus 

contrincants en cada una de les 

eliminatòries fins a la partida final que va 

superar a Jordi Burgas del CBC Alls Secs 

Piquen de Mont-ras i  campió de la 10a edició, amb un ajustat 67 a 65. 

 

En la lluita pel 3r i 4r lloc, Tello Berrocal, del Club Alls Secs Piquen, es va imposar a Benito 

Mendoza del C.B. Vilabrú, també per 67 a 65punts. Bons resultats en general tot i que en 

aquesta edició no s’ha pogut veure cap partida perfecta (90 punts). 

 

Albert Casanovas del Club de Bitlles Palamós, es va erigir com a campió de la final consolació, 

després de superar per la mínima, 66-65, a Manolo Velasco del Club Alls Secs Piquen, el tercer 

lloc va estar per Susanna Espinosa del CB Esclanyà, que va vèncer Francisco Ruiz del C.B. 

Vall-lloberga per 78 a 72 i així assolint la quarta posició.  

 

La competició va cloure amb el tradicional lliurament de trofeus de mans d’Ernest Darder, 

delegat de Girona de la Federació Catalana de Bitlles i Bowling, acompanyat per Jordi Burgas, 

campió de l’any passat que com ja és tradició va fer el traspàs de copa de campió, juntament 

amb Benito Martínez, president del club amfitrió. 

 

Foto: els guardonats amb Ernest Darder i Benito Martínez 

 

Publicada el 25 de setembre a Sport 
 

 

 

BOWLING: TOT A PUNT PER A LA PRIMERA PROVA DEL CIRCUIT 

SÈNIOR  (20.09.2018) 
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Aquest cap de setmana les instal·lacions de Ilusiona Aro Bowling  

de Platja d'Aro, acullen la primera prova del 4rt Circuit Sènior, està 

prevista la participació  50 esportistes de 14 clubs d’arreu de 

Catalunya. 

 

Aquesta temporada hi ha canvis en el reglament, se celebraran vuit 

proves totes elles comptaran per a la classificació que dóna pas al 

màster. 

 

La competició està organitzada per l’Associació Bowling Catalunya Sènior 2015 i homologada 

per la Federació Catalana de Bitlles i Bowling.  

 

Bowling Ozone Lleida acollirà la segona prova prevista pels dies 20 i 21 d’octubre. 
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BOWLING: LA SELECCIÓ CATALANA AL SWISS INTERNATIONAL TEAM 

EVENT   (21.09.2018) 
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Nova participació de la selección catalana al Swiss 

International Team Event, que tindrà lloc aquest cap de 

setmana a les magnifiques instal·lacions de Bowling  Miami 

d’Echandens – Lausana. 

 

L’expedició formada per, Àlvar Cardona, Artur Colomer, Axel 

Guimó, Keyla Vásquez, Lia Mojarro, Lluis Montfort, Marcial 

Ovide i Moisés Pérez, dirigits per Roser Romero, viatjaran a Lausana divendres 21 per preparar 

la competició que s’inicia dissabte. 

 

Aquesta és l’onzena edició de la competició en la que està prevista la participación de 16 

equips provinents d’Anglaterra, França, Catalunya, Itàlia, Malta i Suïssa. Els equips catalans 

han estat presents des de la primera edició l’any 2008.  

 

Publicada el 21 de setembre a Sport 
 

 

 

BOWLING: SISENA POSICIÓ PER A LA SELECCIÓ CATALANA   (24.09.2018) 
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L’equip de la selecció catalana masculí, format per 

Axel Guimó, Lluís Montfort, Moisés Pérez i Marcial 

Ovide, es classifica en la sisena posició en 11è Swiss 

International Team Event, amb un total de 390  punts 

i  11517  pals (191,95 de mitjana) 

 

Les complicades condicions de pista van passar 

factura en els resultats de tots els participants, tot i 

això el conjunt català va ser capaç de guanyar tots 

els enfrontaments de diumenge, remuntant de la 

novena a la sisena posició. A títol individual Axel 

Guimó va assolir els millors resultats de l’equip 

mentre que Marcial Ovide obtenia la millor partida 

amb 257 pals.  

 

Catalunya va participar amb un segon equip mixta 

format per Àlvar Cardona, Artur Colomer, Keyla 

Vásquez i Lia Monjarro, assolint la 14a posició amb un total de 158 punts i una mitjana de 

182,72.  Àlvar Cardona va aconseguir els millors resultats individuals compartint la millor 

partida amb Lia Mojarro amb 246 pals. 

 

Team Delirium d’Itàlia va guanyar per segon any consecutiu amb un total de 535 punts 12 

victòries i 4 derrotes. 

 

Un total de 16 equips procedents d’Anglaterra, Catalunya, França, Itàlia, Malta i Suïssa van 

participar a l’11a edició del Swiss International Team Event, celebrat  a les instal.lacions del 

Club Miami d’Echandens (Suïssa), els dies 22 i 23 de setembre. 

 

Publicada el 27 de setembre a l’Esportiu 
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BOWLING TENPIN: 9È TORNEIG JOVENTUT AL-VICI – 6È TROFEU VILA DE 

SANT VICENÇ DELS HORTS  (25.09.2018) 
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Aquest vespre comença la 9a edició del Torneig Joventut Al-

Vici – 6è Trofeu Trofeu Vila de Sant Vicenç dels Horts, un cop 

més les instal·lacions de Baix Bowling acullen la competició. 

 

Prop de 30 parelles prendran part a les sèries de classificació que 

donaran pas a la final de diumenge dia 28 d’octubre, a les 12 

millors parelles classificades. 

 

La competició està organitzada pel Joventut Al-vici C.B, amb el patrocini de la Regidoria 

d’Esports de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i  la  col·laboració de la Federació 

Catalana de Bitlles i Bowling i Baix Bowling. 

 

Foto: vista competició 2017  
 

 

 
 

BITLLES CATALANES: COMENÇA LA LLIGA CATALANA 2018-

2019  (27.09.2018) 
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El  proper cap de setmana 29-30 de es posarà en marxa 

la vuitena edició de la Lliga Catalana de bitlles. Els 

més de 50 equips inscrits començaran a competir 

dividits en 6 grups territorials, i lluitaran per aconseguir 

la classificació pel Campionat de Catalunya de Clubs 

2019. 

 

Els grups 1 i 2 estan formats per equips de les Terres 

de Lleida, amb la incorporació de dos equips del C.B. 

Igualada. El grup 3 està format per clubs de la comarca 

del Baix Empordà més un equip de la  Penya del Bistec 

de Tordera. El grup 4, que començarà la competició el 

cap de setmana 6-7 d’octubre, està format per cinc equips de les Terres de l’Ebre. Els altres dos 

grups, el 5 i el 6, els formen equips de la província de Barcelona més el Perxa d’Astor de Sant 

Feliu de Buixalleu (la Selva), i el Salomó (Tarragonès)  

 

Foto: el C.B. Sant Jaume de Bellpuig competirà en el Grup 2 

 

Publicada el 28 de setembre a Sport 
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BOWLING TENPIN: JM ALBIZURI I JOSEP PI CAMPIONS DEL 9È TORNEIG 

JOVENTUT AL-VICI   (30.09.2018) 
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La parella formada per Juan Miguel 

Albizuri  i Josep Pi  del Joventut Al-

Vici, C.B. de Castelldefels  campions del 

9è Torneig Joventut Al-vici – 6èTrofeu 

Vila de Sant Vicenç dels Horts, al 

imposar-se a la parella formada per Axel 

Guimó i Moisés Pérez, del Club Bowling 

Diagonal, de Sant Vicenç dels Horts en 

una ajustada partida en la final de 

defensa de posició 440 a 420, celebrada 

aquest diumenge. 

 

Les 12 millors parelles de les sèries de 

classificació van prendre part a la final 

formada per dos grups de 6 parelles per decidir la final de defensa de posició, la parella 

guanyadora va lidera la final del seu grup des de la primera partida, mentre que els segons 

classificats no ha estat fins la darrera partida de la semifinal que s’han posat en el primer lloc 

per disputar-se el primer lloc amb la primera parella del grup A. En la lluita per la 3a i 4a 

posició, Marcial Ovide i Keyla Vásquez s’han imposat per la mínima a la parella formada per 

Àlvar Cardona i Álvaro Cardona 429 a 422, Artur Colomer i Íngrid Julià s’han enfrontat a José 

I Estevez i Fernando Gomez per la 5a i 6a posició 430 a 399, Juan José Bustos i Enrique Rosa 

s’han imposat a Eduard Grau i Pedro Jiménez 473 a 425, la 9a i 10 posició han estat per Lia 

Mojarro i Sergio Retamal contra Joan Creus i Benito Boira 392-351, i l’11a i 12a posició l’han 

disputat Joan i Xavier Piqué amb Carlos Avilès i Javier Crespí 417 a 381. 

 

Marcial Ovide ha estat el  jugador individual amb la millor sèrie 1474, 245,66 de mitjana la 

millor partida masculina ha estat per Juan José Bustos del Club Seven-3 de St. Vicenç dels 

Horts amb 278 pals, en categoria femenina, la millor sèrie (1194) l’han compartit, Íngrid Julià 

del CB Les Corts  Lia Mojarro del Xtreme Bowling Club que també ha aconseguit la millor 

partida. 

 

En acabar la competició s’ha fet el tradicional lliurament de premis i trofeus, de mans de Joan 

Creus, president del club Joventut juntament amb Manuel Ortega, primer Tinent d’Alcalde de 

Sant Vicenç. 

 

Un total de 26 parelles han pres part a la competició, que s’ha celebrat del 25 al 30 de setembre, 

a  Baix Bowling i organitzada pel Joventut Al-Vici, C.B.,  amb el patrocini del patronat 

d’Esports de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i la col·laboració de la Federació 

Catalana de Bitlles i Bowling. 

 

Foto: Podi de campions amb Joan Creus i Manuel Ortega 

 

Publicada el 2 d’octubre a Sport 
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BITLLES CATALANES: JUANJO MARTÍNEZ I NEUS MARTÍNEZ, PARE I 

FILLA, CAMPIONS DE LLEIDA  (03.10.2018) 
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Èxit familiar en la primera edició del Campionat 

Individual de Lleida: Juanjo Martínez (Torà), i Neus 

Martínez (Tàrrega), pare i filla, es van proclamar 

campions provincials en el campionat celebrat a El Pi 

de Sant Just – Olius (Solsonès), el passat 23 de 

setembre, organitzat pel C.B. Olius i que va comptar 

amb la participació de 40 esportistes, 30 homes i 10 

dones, representant a 15 clubs diferents. 

 

El campionat es va celebrar seguint el format del 

Campionat de Catalunya Individual. Tots els 

participants, que van obtenir la classificació gràcies 

als Circuits Individuals 2017-18, van disputar dues 

partides de classificació, i un cop sumades les puntuacions, es van classificar per la final els 10 

millors homes i les 5 millors dones. En la final, tant Juanjo Martínez com la seva filla Neus 

van realitzar una partida perfecte – 90 punts – i es van imposar respectivament a Manuel 

Nogales (Olius) i Ramon Caba (Miralcamp), en categoria masculina, i Ana Maria Molina 

(Tàrrega), actual campiona de Catalunya, i Roser Enrich (Ametllers) en categoria femenina.  

 

En finalitzar el campionat es van lliurar els preceptius trofeus als millors jugadors i jugadores. 

Es van encarregar de fer-ho els senyors Toni Màrquez, alcalde d’Olius, Albert Bajona, 

representant del Consell Comarcal del Solsonès, Abel Sensarrich, vicepresident primer de la 

Federació Catalana de Bitlles i Bowling i Koen Balcaen, president del C.B. Olius.  

 

Foto: Junjo Martínez i Neus Martínez, campions de Lleida  

 

Publicada el 5 d’octubre a Sport 
 

 

 
 

BOWLING TENPIN: COMENÇA LA 29A LLIGA CATALANA  (05.10.2018) 
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Aquest cap de setmana comença la 29a edició de la Lliga 

Catalana de Bowling Tenpin, amb la primera i segona 

divisió.  

 

Les instal·lacions de Ilusiona Girobowling de Salt acullen 

els equips de la primera divisió, mentre els de la segona 

disputaran els seus primers partits a les pistes de Baix 

Bowling de Sant Vicenç dels Horts.  

 

El cap de setmana del 13-14 serà el torn de la divisió d’honor que enguany debuta a Salt  i la 

tercera divisió masculina viatja fins El Vendrell.  

 

Un total de 33 equips de tota Catalunya participen a la  competició  organitzada per la Federació 

Catalana de Bitlles i Bowling.  

 

 Foto: Axel Guimó campió individual absolut 2017-2018 
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BITLLES CATALANES: AMPOSTA A I FORA FORAT LIDEREN LA LLIGA 

TERRES DE L’EBRE  (09.10.2018) 
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Després d’haver-se disputat 2 jornades -4 

partides- l’equip A del C.B. Amposta i el Fora 

Forat (C.B. Vinaròs), encapçalen 

respectivament la primera i segona divisió de 

la Lliga Terres de l’Ebre de bitlles catalanes.  

 

A primera divisió, el Amposta A és líder 

gràcies als punts de joc aconseguits, ja que 

està empatat a 6 punts – 3 victòries i 1 derrota 

– amb el Godall A i el Catalònia Jesussport A. 

A segona divisió també hi ha un triple empat, 

en aquest cas a 8 punts, entre el Fora Forat, el Godall F i la Cava A, que han guanyat les 4 

partides disputades fins ara.  

 

El proper diumenge dia 14 es disputarà la 3a jornada de primera divisió a les pistes de l’Estadi 

Municipal d’Amposta, a partir de les 10 del matí. Serà una jornada molt interessant, en la que 

destaquen els enfrontaments entre Godall A i la Galera B, i l’Amposta A contra Cervol 

Vinaròs.  

 

Foto:  Tots els participants de primera divisió a la Sénia, durant la primera jornada de lliga  
 

 

 
 

BITLLES CATALANES: HOMENATGE A GASPAR AGUAYO  (11.10.2018) 
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El passat 22 de setembre se celebrà a les 

pistes de bitlles catalanes de la Vall d’Hebron 

un homenatge en memòria de Gaspar Aguayo 

i Serra, organitzat pels tres clubs més antics 

de la ciutat de Barcelona – Guinardó, COP i 

Siuranenc d’Horta – i que va comptar amb la 

participació de dos dels clubs més antics de 

Catalunya, el C.B. la Sénia (Montsià), i el 

C.B. Miralcamp (Pla d’Urgell). 

 

En acabar les dues partides que van disputar 

els cinc equips en representació dels clubs 

presents, van prendre la paraula Ferran 

Herrera, Antoni Verdú i Daniel Cervera, que van recordar la figura de Gaspar Aguayo, en la 

seva faceta de llibreter i la d’apassionat de les bitlles catalanes. Aquesta passió el portar a ser 

una persona clau en la recuperació d’aquest esport i en la seva introducció en la Federació 

Catalana de Bitlles i Bowling.  

 

A l’acte hi van assistir, a més de força membres dels clubs participants, el president de la FCBB 

Joan Ricart, i la vídua i la filla d’en Gaspar, Marina Piferrer i Mireia Aguayo, que van ser 

obsequiades amb un muntatge fotogràfic històric, i uns rams de flors lliurats per dos joves 

bitllaires de la Sénia.  

 

Foto: Gaspar Aguayo amb les seves dues passions: els llibres i les bitll 
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BOWLING TENPIN: 7È TORNEIG XTREME BOWLING CLUB  (16.10.2018) 
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Aquest vespre comencen les sèries de classificació del setè 

Torneig Xtreme Bowling Club. Les instal·lacions de Baix 

Bowling de Sant Vicenç dels Horts, acolliran la competició 

que tindrà lloc del 16 al 21 d’octubre. 

 

Està prevista la participació de 50 esportistes d’11 cubs 

catalans, tots ells lluitaran per aconseguir una plaça per la 

final de diumenge. La competició  està organitzada per l’Xtreme Bowling Club, amb el 

patrocini de PROPANSA i Germán Hernández Bello (Catalana de Occidente) i la  col·laboració 

de la Federació Catalana de Bitlles i Bowling 

 

Foto: Lia Mojarro, jugadora de l’Xtreme BC 

 

Publicada el 18 d’octubre a l’Esportiu 
 

 

 

BOWLING TENPIN: MARCIAL OVIDE CAMPIÓ DEL TORNEIG 

XTREME  (21.10.2018) 
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Marcial Ovide, del Club Bowling Diagonal, campió del 7è Torneig 

Xtreme, al imposar-se per la mínima a Àlvar Cardona del Club 

Sweetrade 238 a 239, en la partida de defensa de posició, en la 

partida anterior, Àlvar va  vèncer per 269 a 221 a Elisabet Cejudo 

del Club Xtreme de Sant Joan Despí. 

 

Marcial Ovide va liderar la final de la fase 2 des de la primera 

partida sumant un total de 992 pals i assolint el primer lloc per 

disputar la final de defensa de posició.  

 

En la fase de classificació, els quatre millors que van passar 

directament a la final fase 2 del torneig van  ser Moisés Pérez del 

Club Bowling Diagonal amb un total de 1393 pals, seguit per Àlvar Cardona amb 1369, Joan 

Vall del Club Diagonal 1347 i Àlex Fernández del CB Terrassa amb 1343 pals. 

 

Tot i que la competició és amb handicap cal destacar els bons resultats scratchs, Moisés Pérez 

va obtenir la millor sèrie i Artur Colomer  la millor partida masculina amb 289, en categoria 

femenina la millor sèrie i partida va ser per la jugadora del Club Bowling Les Corts,  Cristina 

amb 1242 i 246 respectivament. 

 

Un total de 46 esportistes d’11 clubs catalans van participar en la setena edició del Torneig 

Xtreme Bowling Club, celebrada del 16 al 21 d’octubre a les instal•lacions de Baix Bowling de 

Sant Vicenç dels Horts. 

 

El lliurament de premis i trofeus va anar a càrrec de Ivan Jiménez president del club 

acompanyar d’Eloy Cinca membre del club i col·laborador del torneig.  

 

La competició ha estat organitzada per l’Xtreme Bowling Club , amb el patrocini de 

PROPANSA i Germán Hernández Bello (Catalana de Occidente), amb la col•laboració de la 

Federació Catalana de Bitlles i Bowling. 

 

Publicada el 26 d’octubre a Sport 
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BITLLES CATALANES: EN MARXA ELS CIRCUITS INDIVIDUALS  (26.10.2018) 
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Aquest cap de setmana 27/28 d’octubre es 

posa en marxa la competició individual de 

bitlles catalanes d’aquesta temporada. En 

aquesta vuitena edició dels Circuits 

Individuals, dividits en categories d’edat 

(sènior, sub 25 i infantil), hi ha hagut una 

gran inscripció que sobrepassa amb escreix 

els 450 participants, representant a 53 clubs 

de tot el país. 

Dissabte dia 27 hi haurà competició a 

Godall (Montsià), Sant Martí Sarroca (Alt 

Penedès), el Pi de Sant Just – Olius 

(Solsonès), Palamós (Baix Empordà), Tordera (Maresme), i Vic (Osona). El diumenge 28, la 

competició es traslladarà a les seus de la Galera (Montsià), Vinaròs (Baix Maestrat), Vall d’Hebron 

(Barcelona), Castellar del Vallès (Vallès Occidental), Vilafranca del Penedès (Alt Penedès), Cervera 

(Segarra), Bellpuig i Tàrrega (Urgell) i Benavent de Segrià (Segrià).  

 

Les següents jornades d’aquests circuits es disputaran els caps de setmana 24/25 de novembre de 

2017, 26/27 de gener, 23/24 de febrer, 23/24 de març, i 4/5de maig de 2019. Els millors jugadors i 

jugadores, un cop disputades totes les jornades, es classificaran pel Campionat de Catalunya 

Individual 2019.  

 

Foto: Campions i campiones de Catalunya benjamins, alevins i infantils 2018 
 

  

 
 

FCBB: 8 CLUBS GUARDONATS A LA FESTA DE CAMPIONS DEL MUNDO 

DEPORTIVO  (31.10.2018) 
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El passat divendres es va celebrar la 35a 

edició de la Festa Homenatge als Clubs de 

Catalunya - Trofeu Campions del Mundo 

Deportivo, 8 clubs de la Federació Catalana 

de Bitlles i Bowling van rebre el trofeu de 

mans de Maite Fandos, delegada d’esports de 

la Diputació de Barcelona i de Gerard 

Figueras Secretari General de l’Esport. 

 

En la modalitat de Bowling;  CB Les Corts, campiones Lliga Catalana femina; BC Diagonal, 

campions Lliga Catalana divisió d’honor; C.B. Comarcal, campions de Lliga Catalana de 1a 

divisió, ascens a la divisió d’honor; Cat Bowling Figueres, campions Lliga Catalana 2a. divisió, 

ascens a 1a ; CB Penedès, campions LLiga Catalana 3a. divisió grup A, ascens a 2a divisió; 

Mediterrània BC, campions Lliga Catalana 3a divisió grup B, ascens a la 2a divisió. 

 

Pel que fa als Clubs de Bitlles Catalanes, El Club de Bitlles Vall-llobrega va ser doblement 

guardonat, per campions del grup 5 de  Lliga Catalana i Campions de Catalunya de Clubs i  el Club 

Bitlles Lloreta Kin de Cervera, campió Lliga Catalana grup 4. 
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BOLOS LEONESES: HORTA ACULL EL MÀSTER DE BOLOS 

LEONESES  (01.11.2018) 
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Aquest diumenge, les pistes del Club de 

Bolos Leones d’Horta, situades a la plaça 

de La Clota, acullen la 16a edició del 

Campionat de Catalunya Màster, esta 

prevista la participació dels millors 

jugadors de primera i segona categoria 

dels tres clubs de bolos leoneses de 

Catalunya: El Negrillón, Dama de Arintero  i Horta.  
 

 

 
 

BITLLES CATALANES: PARTICIPACIÓ DE LA FCBB A LA TROBADA 

INTERNACIONAL DE BITLLES DE SIS  (02.11.2018) 
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Participació de La Federació Catalana de Bitlles i 

Bowling a la III Trobada Internacional de Bitlles 

de Sis,  representada per un combinat de la 

selecció Catalana infantil i juvenil, formada per 

Marta Solé, Gerard Albiol, Sara Arasa, Maria i 

Dunia Rangel i Aihnoa Cardona, també hi van 

prendre part equips de Terres de l’Ebre i Lleida. 

 

Més de 200 esportistes de diferents modalitats de 

bitlles de Catalunya, Espanya i França van 

prendre part a la competició, Bitlles de València, 

Bitlles de la Coordinadora Intercomarcal, Bitlles 

de Lleida, Bitlles de la FCBB, Bolillos de 

Villanuenva de Gumiel (Burgos), Boliches de Monreal del Campo (Terol), Deixabolu, Quilles au 

Maillet i Quilles de six (França).  

 

El programa d’actes va constar, d’una taula rodona, amb la participació de Gemma Millan, 

delegada de Tarragona de la FCBB, campionat internacional, mostra dels diferents jocs de 

bitlles, jornada de germanor on esportistes i públic en general van poder jugar als diferents jocs 

de bitlles, la trobada va cloure amb un dinar de germanor i lliurament de premis.  

 

La Trobada Internacional de Bitlles de Sis, es va celebrar del 12 al 14 d’octubre a Reus i va estar 

organitzada per la Coordinadora Intercomarcal de Birles/Bitlles, amb el suport del departament 

de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Reus i l’AEJST (Associació Europea 

de Jocs i Esports Tradicionals).  

 

Foto: Equip de la selecció catalana  
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BOWLING: LIA MOJARRO I MARCIAL OVIDE REPRESENTANTS DE LA 

FCBB, A LA COPA DEL MÓN  (03.11.2018) 
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Lia Mojarro i Marcial Ovide, campions de l’11è Campionat de 

Catalunya Qubica-AMF, participaran al 54 World Cup Qubica-AMF, 

que tindrà lloc a Las Vegas (EUA) del 4 a l’11 de novembre, en 

representació de la Federació Catalana de Bitlles i Bowling.  

 

L’equip català viatjarà dissabte per iniciar l’aclimatació,  

entrenaments, i els actes inaugurals, la competició començarà dimarts 

dia 6 amb les sèries masculines. Aquesta serà per tots dos la segona 

participació representant Catalunya en aquest prestigiós torneig. 

Marcial va participar l’any 2010 assolint la 19a posició i el debut per 

la Lia va ser l’any 2014 aconseguint la 28a posició, el repte és 

aconseguir millorar els resultats. 

 

Està prevista la participació de 156 esportistes (86 en categoria masculina i 70 en categoria 

femenina) representants de 87 països d’arreu del món.  
 

 

 

BOLOS LEONESES: LUCINIO LLAMAS CAMPIÓ DEL MÀSTER 

2018  (05.11.2018) 
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Lucinio Llamas del Club de Bolos El Negrillón de l’Hospitalet, 

amb un total de 535 punts és el nou campió del màster de 

Catalunya de Bolos Leoneses, seguit de Ramon Cuesta (527 

punts) del Club EL Negrillón, segon classificat per tercer any 

consecutiu, completant el podi de primera categoria Marcelino 

del Blanco del Club d’Horta amb 476 punts.  

 

Pel que fa a la segona categoria, ajustats resultats entre els tres 

primers, en aquesta ocasió el campió ha estat Manuel Marcos 

del Club de Bolos Leoneses Dama de Arintero de Barcelona, 

amb un total d 451 punts, en segon lloc i 444 punts Martín Martínez del Club d’Horta i el tercer 

lloc va estar per Luis Fernando Prado del Club Dama de Arintero amb 433 punts. 

 

Diumenge 4 de novembre, els 9 millors jugadors de la primera i segona categoria dels tres 

clubs de bolos leoneses de Catalunya, El Negrillón (L’Hospitalet), Dama de Arintero i Horta 

(Barcelona), van disputar la 16a edició del Campionat de Catalunya Màster a les pistes del 

Club de Bolos Leones d’Horta, situades a la plaça de La Clota. 

 

Com a cloenda de la jornada s’ha procedit al lliuraments dels trofeus, en aquesta ocasió a 

càrrec d’Agustin Moreno, president del Club amfitrió, i Roser Romero, gerent de la FCBB. 

 

El tradicional lliurament de trofeus ha tancat la jornada esportiva, els guardonats els han rebut 

de mans d’Agustin Moreno, president del Club d’Horta i  Roser Romero, gerent de la FCBB. 

 

La competició ha estat organitzada pel Club de Bolos Leoneses de Horta, amb la col·laboració 

de la Federació Catalana de Bitlles i Bowling.  

 

Foto: jugadors participants amb els guardonats. 

 

Publicada el 9 de novembre a Sport 
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BOWLING: BON INICI DELS CATALANS A LA COPA DEL MÓN  (07.11.2018) 
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Bon inici de competició dels representants catalans a la Copa de 

Món Qubica, que se està celebrant a Las Vegas (EUA). Ahir 

van començar les sèries de classificació, 21a posició per Lia 

Mojarro desprès de la primera sèrie, que la manté dins les top 

24. Per Marcial Ovide tot i trobar-se en la 29a posició, tant sols 

19 pals el separen dels top 24. 

 

Bones sensacions per tant dels nostres esportistes, la següent 

sèrie per Lia serà avui a les 17.30h (hora catalana) i Marcial ho 

farà a les 22.30.  

 

150 esportistes de 83 països participen a la 54a Copa del Món Qubica. 

 

Foto: Marcial i Lia  
 

 

 
 

BOWLING: MARCIAL OVIDE 17È CLASSIFICAT PROVISIONAL A LA COPA 

DEL MÓN  (08.11.2018) 
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Marcial Ovide, és classifica en la 17a posició a la 

Copa del Món Qubica, per disputar el tall dels top 

24. En Marcial ha obtingut bons resultats en la 

jornada d’avui que ha aprofitat per anar escalant 

posicions, des de la 27a a la 17a, amb un total de 

5034 pals (209,75 de mitjana).  

 

Demà a les 16,30 (hora catalana) es jugarà la sèrie 

amb els Top 24 que donarà pas als 8 millors.  

 

En aquests moments la representant femenina, Lia 

Mojarro, està disputant la darrera sèrie de 

classificació, amb moltes probabilitats obtenir una 

plaça entre els top 24. 

 

150 esportistes de 83 països participen a la 54a Copa del Món Qubica. Tota la competició és pot 

seguir des d’aquest enllaç,  

 

https://www.qubicaamf.com/qubicaamf-bowling-world-cup 

 

Foto: Marcial Ovide 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.qubicaamf.com/qubicaamf-bowling-world-cup
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BOWLING: MARCIAL OVIDE 18È DE LA COPA DEL MÓN  (12.11.2018) 
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Marical Ovide, representant de la Federació Catalana de Bitlles i Bowling 

a la Copa del Món Qubica-AMF, s’ha classificat en la 18a posició amb 

un total 6588 pals (205,88 de mitjana), mentre la representant femenina 

ha obtingut la 29a posició amb 4578 pals (190,75 de mitjana). 

 

Bons resultats dels nostres esportistes a la Copa del Món, Marcial va anar 

escalant posicions des de la primera sèrie per classificar-se entre els 

Top24, va passar del 29 al 17 en les tres jornades de classificació, 

finalment es va classificar en la 18a posició, a només 328 pals del tall 

dels 8, aquesta és la segona millor classificació assolida pels 

representants masculins de la Federació Catalana de Bitlles i Bowling en 

els 11 anys de participació. 

 

Pel que fa a la representant femenina, tot i els bons resultats obtinguts no 

va mantenir la seva posició entre les Top 24, Lia Mojarro va fer un bon inici de competició amb 

un total de 1584 (198 de mitjana) va acabar la seva primera sèrie de classificació en 21è lloc, en 

el decurs de la competició el seu joc es va anar complicant i tot que va lluitar fins la darrera 

tirada no va aconseguir mantenir-se entre les Top24. 

 

Un total de 149 esportistes (68 femenines i 81 masculins) de 83 països de tot el món han 

participat en una de les competicions més prestigioses d’aquest esport, celebrat a les 

instal·lacions de l’hotel Sam’s Town de Las Vegas (EUA) del 4 a l’11 de novembre. 

 

Els campions de la Copa del món 2018, han estat, Shannon O’Keefe (Estats Units) que va 

vèncer Li Jane Sin (Malàisia) per 238 a  236 a la final de defensa de posició, mentre en 

categoria masculina, el representant d’Estats Units desprès d’haver nat al capdavant de la 

classificació tot el torneig amb una mitjana de 234,78 va perdre davant Sam Cooley (Austràlia) 

en la partida de defensa de posició per 244 a 163. 

 

Foto: Marcial Ovide 

 

Publicada el 13 de novembre a Sport 
 

 

 

BOWLING TENPIN: EN MARXA EL 15È TORNEIG SEVEN-3  (13.11.2018) 
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Aquest vespre comencen les series de classificació de la 15a 

edició del Torneig Seven-3. Les instal·lacions de Baix Bowling 

de Sant Vicenç dels Horts acullen la competició que tindrà lloc 

del 13 al 18 de novembre. 

 

La competició és absoluta i amb handicap, les series de 

classificació donaran pas a les semifinals amb els 16 millors, només 8 passaran a la final. 

 

Està prevista la participació de 45  esportistes de 13 clubs catalans. La competició està 

organitzada pel Club Seven-3, amb la   col·laboració de Baix Bowling i la Federació Catalana 

de Bitlles i Bowling. 

 

Publicada el 16 de novembre a Sport 
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BOWLING TENPIN: AXEL GUIMÓ CAMPIÓ DEL TORNEIG SEVEN-

3  (19.11.2018) 
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Axel Guimó, del Club Diagonal de Sant Vicenç dels Horts, 

guanya per segon any consecutiu el Torneig Seven-3 en la final 

de defensa de posició. Les instal·lacions de Baix Bowling van 

acollir la 15a edició del Torneig, celebrat del 13 al 18 de 

novembre. 

 

Axel Guimó va encapçalar la classificació i va  passar amb 

comoditat les diferents etapes de la final aconseguint el primer 

lloc per la final de defensa de posició en la que es va imposar a  

Pere Sadurní del C.B. Penedès per 191 a 181. El tercer lloc va ser 

per  Pedro Jiménez del Mediterrània BC,  al ser derrotar per Pere 

Sadurní en la partida anterior per 209 a 171.  

 

Els millors resultats del torneig van ser per Axel Guimó que va 

assolir la millor sèrie de classificació amb 1401 scratch, mentre 

Pedro Jiménez del Club Mediterrània aconseguia la millor 

partida scratch amb 274 pals i la millor sèrie amb handicap amb 

un total de 1385 pals. En categoria femenina els millors resultats 

els va obtenir Íngrid Julià  del Club Les Corts, tan a scratch com 

amb handicap, amb 1209 i  1257 respectivament així com la millor partida femenina amb 231 

pals.   

 

Classificacions: 1. Axel Guimó (Club Diagonal); 2. Pere Sadurní (Penedès) 3. Pedro Jiménez 

(Mediterrània); 4. Marcial Ovide (Diagonal); 5. Miguel A Seoane (Diamond); 6. Joan Vall 

(Diagonal; 7. Sergi Montaña (Diagonal); 8 Juan José Bustos (Seven-3). 43 esportistes de 13 

clubs d’arreu de Catalunya, van participar en aquesta  edició del torneig. 

 

Acabada la competició va tenir lloc l’acte de lliurament de trofeus,  a càrrec de Carlos Avilés, 

president del club acompanyat de la secretària Meritxell Sánchez, la competició va estar 

organitzada pel Club Seven-3 amb el suport de la Federació Catalana de Bitlles i Bowling. 

 

Foto: Axel Guimó, campió reben el premi de mans de Calos Avilés. 

 

Publicada el 21 de novembre a Mundo Deportivo 
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BITLLES CATALANES: RECONEIXEMENT ALS ESPORTISTES JOVES DE 

TERRES DE L’EBRE  (21.11.2018) 
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Dissabte passat el Govern va felicitar als 

esportistes i clubs de Terres de l’Ebre pels èxits 

assolits en el Campionat de Catalunya Infantil 

2018, celebrat a Tordera. 

 

Les joves promeses  dels clubs, Godall, La 

Galera i la Sènia, van ser guardonats amb  una 

medalla personalitzada amb el seu nom i el lloc 

que van aconseguir al campionat, així mateix  es 

va fer un reconeixement especial a Sara Arasa, 

pels seus quatre títols de Campiona de 

Catalunya consecutius. 

 

L’acte de reconeixement es va celebrar a la seu 

de la Delegació del Govern a les Terres de 

l’Ebre a Tortosa i va estar presidit pel secretari 

general de l’Esport, Gerard Figueras, 

acompanyat de, el delegat del Govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, i la representant 

territorial de l’Esport a la demarcació, Cinta Espuny. 

 

En l’acte també es va reconèixer la bona trajectòria de les entitats que van estar representades 

pels seus presidents i presidenta, Roser Cherta (CB La Galera), Francisco Aguiar (CB Godall) 

i Jaume Vidal (CB La Sénia). 

 

També hi han estat presents el president de la Federació Catalana de Bitlles i Bowling, Joan 

Ricart; la delegada territorial d’aquest organisme, Gemma Millán; l’alcaldessa de Godall, 

Teresa Esmel; l’alcalde de La Galera, Ramón Muñoz, i el regidor d’Esports de la Sénia, Pau 

Garcia. 

 

Club Godall: Sara Arasa (campiona alevina); Maria Rangel (campiona infantil); Dunia Rangel 

(sots-campiona benjamina); Jazmina Esquerré (sots-campiona alevina); Pol Clemente (sots-

campió aleví); Ainhoa Cardona (3a alevina); Vinyet Fornós (4a alevina); Marina Villalbí (5a 

benjamina) i  Aroa Martínez (5a alevina). Club La Sénia: Iris bel (4a infantil); Marc Vidal (5è 

infantil); Izan Angulo (6è infantil) i Hèctor Pérez (7è benjamí). Club La Galera: Lleonard 

Cortiella (8è aleví). 

 

Foto1-2: Grup guardonats amb autoritats. Foto 3: Sara Arasa 
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FCBB: DIA MUNDIAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA ENVER LES 

DONES  (27.11.2018) 
 

   

   

110  

La Federació Catalana de Bitlles i Bowling, 

juntament amb entitats dels esports de bitlles ens 

vàrem adherir al Manifest Institucional del Món de 

l’Esport i  es va donar lectura del manifest en diverses 

activitats Esportives.  

 

El passat cap de setmana a La Sénia i en ocasió de la 

celebració de la segona jornada  dels circuits 

individuals de bitlles catalanes per categories, es va 

donar lectura al manifest, tots els participants van 

lluir un llaç morat i els nens i nenes dels clubs Godall, 

La Sénia i Catalònia de Jesús, van fer uns cartells que  

van estar exposats en el camp de joc les dues 

jornades. 

 

A la jornada infantil, van llegir el manifest, Dúnia Rangel del CB. Godall, diumenge en la 

jornada de la categoría sènior, en va fer lectura, Gemma Millan, delegada de Tarragona de la 

FCBB. 

 

Foto: Grup dels nens i nenes i grup dels sèniors amb Gemma Millan Delegada de Tarragona de 

la FCBB 
 

 

 

BITLLES CATALANES: SEGONA JORNADA DELS CIRCUITS 

INDIVIDUALS  (28.11.2018) 
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Ja s’han disputat dues jornades dels Circuits Individuals de 

bitlles catalanes, amb una participació total de 437 

jugadors i jugadores de 54 clubs de tot el país, repartits en 

diferents categories d’edat, des la categoria benjamina fins 

la sènior. 

 

En categoria femenina lidera el Circuit Sènior Ascensión 

Hidalgo (Sabadell), amb una mitjana de 78,5 punts per 

partida. En categoria sub 25 Marta Solé (Siuranenc 

d’Horta), domina amb 77 punts per partida. En les categories més joves, benjamina, alevina i 

infantil són primeres Dúnia Rangel (Godall), Jana Ortega (Termites Llefià), i Maria Rangel 

(Godall), respectivament.  

 

En homes, amb una mitjana de 80,75 punts per partida, Josep Maria Roig (Salomó), és el 

primer de la categoria sènior. En sub 25, Nil Solé (Igualada), lidera la classificació amb 78 

punts de mitjana. Héctor Mateo (la Penya del Bistec), Abel Caballé (la Penya del Bistec), i Pol 

Viladrich (Olius), encapçalen les classificacions de categoria benjamina, alevina i infantil.  

 

Les següents jornades d’aquests circuits es disputaran els caps de setmana 26/27 de gener, 

23/24 de febrer, 23/24 de març, i 4/5de maig de 2019. Els millors jugadors i jugadores, un cop 

disputades totes les jornades, es classificaran pel Campionat de Catalunya Individual 2019.  

 

Foto: Jornada dels Circuits Individuals a les pistes del C.B. Ametllers, Cervera 

 

Publicada el 28 de novembre a Mundo Deportivo 
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BOWLING: JOSEP PI LÍDER DEL QUART CIRCUIT SÈNIOR  (30.11.2018) 
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Un cop disputades 3 proves del 4rt. 

Circuit Sènior, Josep Pi del Joventut Al-

Vici, C.B., de Castelldefels, lidera la 

classificació provisional amb un total de 

253 punts, seguit per Jordi Tubella del 

mateix club i amb 231 punts, el tercer 

lloc és per Juan Serrano del Club Flecha-

1 de Barcelona amb 227 punts. 

 

En les tres proves celebrades de les vuit 

previstes, els esportistes més destacats 

són del Club Joventut Al-Vici, a la primera prova del circuit 2018-2019 celebrada a les 

instal·lacions d’Aro Bowling a Platja d’Aro, en Josep Pi va ser el primer classificat, Jordi 

Tubella va ser el més destacat de  la segona prova disputada a Ozone Bowling de Lleida i 

Álvaro-José Cardona ho va estar a la tercera que va tenir lloc a les instal·lacions de Baix 

Bowling de Sant Vicenç dels Horts,  així mateix Fernando Gómez es manté amb la millor sèrie 

amb 703 pals. 

 

Un total de 64 esportistes de 17 clubs d’arreu de Catalunya han pres part a les sèries de la 4a 

edició del Circuit Sènior que organitza l’Associació Bowling Catalunya Sènior 2015 i que està 

homologada per la FCBB, les pistes de Bowling El Vendrell, acolliran la cinquena prova que 

tindrà lloc els dies 19 i 20 de gener de 2019. 

 

Foto: Grup de participants de la 3a sèrie 
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BOWLING: MEDITERRÀNIA I JOVENTUT AL-VICI, LIDERS DE 3A 

DIVISIÓ  (03.12.2018) 
 

   

   

113  

Desprès de tres jornades de Lliga Catalana de 3a divisió, els 

equips dels clubs Joventut Al-Vici de Castelldefels i 

Mediterrània de Barcelona, lideren els grups A i B 

respectivament de la tercera divisió masculina de la Lliga 

Catalana 2018-2019. 

 

L’equip C del Joventut Al-Vici format per, Ramon Guasch, 

Josep Pi, Xavier Julià i Francisco Abadal, lideren el grup A de la 

lliga de tercera divisió amb un total de 58 punts, a només 3 punts 

de distància es troba l’equip del club debutant de la temporada,  

Club  Bowling Tomahawk de Bellvís, en tercer i quart lloc els equips Full Strike de Vilanova i 

la Geltrú i l’equip C del Mediterrània BC. 

 

La classificació del grup B encapçala  l’equip D del Mediterrània BC format per Jaume i 

Daniel López de Murillas, Ramon Puyo, Daniel González, Dorian Pérez, Francesc Ramis i 

Félix Duque. El conjunt barceloní va líder des de la primera jornada en que van guanyar 34 

punts dels 40 que estan en joc a cada jornada. El segon lloc és per l’equip B del Club Xtreme  

de Sant Joan Despí a només 5 punts, el tercer lloc provisional l’ocupa l’equip del Club Flecha-

1 de Barcelona. 

 

Encara pot donar un gir la classificació però pràcticament, Joventut i Mediterrània tenen 

assegurat l’ascens. 

 

La propera jornada se celebrarà els dies 2 i 3 de  febrer, les instal·lacions d’Ozone Lleida i 

New Park Vallès acolliran els grups A i B de la  Lliga Catalana de tercera divisió 

 

Foto: Equip Mediterrània D  
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BITLLES CATALANES: CALELLA MARXA FAR LÍDER DE LA LLIGA SELVA-

ALT MARESME  (05.12.2018) 
 

114  

Sorpreses en la classificació de la XIV Lliga 

Selva-Alt Maresme de bitlles catalanes, que 

encapçala provisionalment el Calella Marxa 

Far, després d’haver aconseguit vuit victòries 

en les vuit partides disputades fins ara. El 

segon classificat, el Perxa d’Astor Negre 

tampoc coneix la derrota en  les vuit partides 

disputades, però té un punt menys que els del 

Maresme ja que ha cedit un empat. 

 

Però les sorpreses no acaben aquí, ja que 

després de trobar al Mallorquines-Sils A en 

tercera posició, trobem al Blanes en quarta i 

els Rovellons de Pineda de Mar en cinquena. 

Dos dels equips aspirants al títol, la Bitlla 

Atòmica i Gent de Barri de Pequín, ja han perdut dues i tres partides respectivament de les sis 

que han disputat fins ara.  

 

Les properes jornades de la Lliga Selva-Alt Maresme es disputaran el dia 15 de desembre a 

Fogars de la Selva, a les pistes del C.E. Bitllaires de Fogars, nou en la competició, i el dia 22 

del mateix mes es disputarà al Parc de la Sardana de Tordera la jornada suspesa per pluja el 

passat 17 de novembre. El 13 de gener es disputarà a Calella el tradicional Torneig de Reis.  

 

 Foto:  Gent de Barri de Pequín, campions 2017/2018 i organitzadors del Torneig de Reis 

 

Publicada el 6 de desembre a l’Esportiu 
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BITLLES CATALANES: IGUALTAT I EMOCIÓ A LA LLIGA 

CATALANA  (11.12.2018) 
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El cap de setmana 15/16 de desembre es 

disputarà la novena jornada de la 8a edició 

de la Lliga Catalana de bitlles, competició 

en la que participen 50 equips en 

representació de 48 clubs de tot Catalunya, 

distribuïts en 6 grups de proximitat 

territorial. 

 

Os de Balaguer, Igualada B, Benavent de 

Segrià i Miralcamp es disputen les primeres 

posicions del Grup 1, amb una mica 

d’avantatge pels d’Os de Balaguer. En el 

Grup 2 encapçalen la classificació Auto 

Nayox Seat Tàrrega i Igualada A, tots dos 

amb 24 punts, i en tercera posició hi trobem a los del Huerto. Al tractar-se d’un grup amb 

nombre d’equips senar, no tots porten les mateixes partides disputades. 

El Grup 3 està encapçalat per la Penya del Bistec B (amb dues partides de més), empatat a 18 

punts amb Vall-llobrega. Els segueixen amb 16 punts Torrent i Alls Secs Piquen, aquests amb 

dues partides menys. Pel què al Grup 4, format per només cinc equips de les Terres de l’Ebre, 

és el líder momentani la Galera amb 10 punts. Només falta l’enfrontament entre Godall i 

Catalònia de Jesús per posar fi a la primera volta.  

 

Els Grups 5 i 6 disputaran la última jornada de la primera volta el proper cap de setmana. 

Sabadell, Colobrers i Salomó encapçalant el Grup 5, mentre que el Guinardó i la Penya del 

Bistec A són els primers classificats del Grup 6  

 

Foto: el C.B. la Galera competeix en el Grup 4 

 

Publicada el 14 de desembre a Sport 
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BOWLING TEMPIN: SWEETRADE CAMPIÓ DEL MEMORIAL JOSEP MARIA 

OLIVA  (12.12.2018) 
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El Sweetrade Bowling Club Les Franqueses  

format per, Artur Colomer, Enric Carrió, Joan 

Piqué i Víctor Hurtado son els campions  del 

4rt Memorial Josep Maria Oliva, celebrat a les 

instal·lacions d’Aro Bowling de Platja d’Aro el 

passat 11 de noviembre. 

 

Resultats molt ajustats entre els tres primers 

classificats, el Sweetrade va superar només per 

un pal a l’equip del Club Bowling Barcelona, 

amb un total de 3156 pals, el conjunt format 

per,  Fernando Sanz, Jordi Ambrós, Manel 

Ciero i  Xavier Albert, es van imposar a l’equip 

B del Joventut Al-VIci de Castelldefels amb, 

Borja Hernanz, Jordi Ponsico, Josep Pi i Pau 

Ortega amb un total de 3145 

 

Molt bons resultats en general, destacant els assolits per Artur Colomer que amb una mitjana de 

208,75 encapçala la classificació individual, seguir de Cristian Zueco del Club Bowling 

Tomahawk de Bellvís  amb una Mitjana de  200,  Manel Ciero completa la tercera plaça amb una 

Mitjana de 195. 

 

32 esportistes formavens el 8 equips participants a la competición: CB Barcelona, C.B. 

Granollers, Joventut Al-Vici A i B de Castelldefels, C.B. Seeker’s de Barcelona, Sweetrade BC 

de les Franqueses, Team Ilerdense de Lleida i Tomahawk de Bellvís.  

 

Un cop acabada la competició, Carlos Martí, vicepresident de l’Associació Bowling Catalunya 

Sènior 2015 va ser l’encarregat de fer el lliurament del trofeo a l’equip campió. 

 

El Memorial Josep Maria Oliva dóna pas a la Lliga Interclubs que va començar el dia 2  de 

desembre. La competició esta organitzada per l’Associació Bowling Catalunya Sèniors 2015, 

amb la col·laboració dels Clubs Barcelona, Joventut Al-Vici i Sweetrade. 

 

Foto: equip campió amb Carlos Martí 
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BOWLING TENPIN: TOT A PUNT PER L’OPEN MEDITERRÀNIA – 

CHRISTMAS CHALLENGE   (14.12.2018) 
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Aquest dissabte es posa en marxa l’Open 

Mediterrània – Christmas Challenge, prop 

de 60 esportistes de 13 clubs d’arreu del 

nostre país, s’han inscrit a la competició 

que per primer cop està homologada per 

la federació. 

 

Les instal·lacions de Baix Bowling 

acullen la competició que tindrà lloc del 

15 al 23 de desembre. La competició és 

absoluta i amb handicap, les series de 

classificació donaran pas a les semifinals 

i finals que es disputaran diumenge 23 de 

desembre. 

 

Èxit d’inscripció a la competició organitzada pel Mediterrània Bowling Club de Barcelona 

amb la col·laboració de Baix Bowling i la Federació Catalana de Bitlles i Bowling. 
 

 

 

BITLLES CATALANES: TERMITES LLEFIÀ C I SAGRADA FAMÍLIA LIDEREN 

LA LLIGA BARCELONA  (18.12.2018) 
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Després d’haver-se disputat 10 

jornades de la primera fase, els 

equips Termites Llefià C i Sagrada 

Família, encapçalen respectivament 

els grups A i B de la Lliga Barcelona 

de bitlles catalanes, en la que 

participen 19 equips de 14 clubs de la 

província de Barcelona. 

 

L’equip C del Termites Llefià lidera 

la classificació del Grup A amb 18 

punts – 9 victòries en 10 partides – 

dos més que els Colobrers de 

Castellar del Vallès i quatre sobre 

l’equip B dels badalonins. El Sagrada 

Família ha guanyat les 9 partides disputades fins ara (el Grup B està format per 9 equips), i 

porta un clar avantatge sobre el segon classificat, el Siuranenc d’Horta B amb 12 punts. 

Segueixen als hortencs, amb 10 punts, Sant Martí Sarroca, Fartucs Bitlles, Viladecans i 

Siuranenc C.  

 

La lliga es reprendrà el proper 20 de gener amb la disputa de les jornades 11 i 12. El Grup A 

competirà a les pistes de la Perestroika, a les Franqueses del Vallès (Vallès Occidental), 

mentre que el Grup B ho farà a la Plaça Gaudí de Barcelona (Barcelonès), terreny de joc del 

Sagrada Família.  

 

Foto:  Imatge de la última jornada del Grup B a Badalona 

 

Publicada el 20 de desembre a l’Esportiu 
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BITLLES CATALANES: LA GALERA A I GODALL F LIDEREN LA LLIGA 

TERRES DE L’EBRE  (18.12.2018) 
 

119  

 

Disputades les  6 primeres  jornades (12 partides) 

de la Lliga Terres de l’Ebre, l’equip A del C.B. la 

Galera i l’equip F del C.B. Godall, encapçalen 

respectivament la primera i segona divisió.  

 

A primera divisió – amb una jornada pendent per 

culpa de la pluja – la Galera A és líder amb 16 

punts després d’aconseguir 8 victòries en 10 

partides, seguit amb 14 punts per Cervol Vinaròs i 

el Catalònia Jesussport A. A segona divisió segueix 

invicte el Godall F amb 24 punts en 12 partides, 

seguit de prop per la Cava A amb 22. En tercera 

posició hi trobem el Fora Forat de Vinaròs amb 18 

punts.  

 

El proper diumenge dia 13 de gener es disputarà la 5a jornada de primera divisió, que s’havia 

d’haver jugat el passat 18 de novembre a la Galera (Montsià), amb el duel entre el segon i tercer 

classificats. La setena jornada de segona divisió se celebrarà el 20 de gener a Jesús – Tortosa (Baix 

Ebre)  

 

Foto:  Godall F, líder de segona divisió 
 

 

 
 

BOWLING TENPIN: 5È CAMPIONAT DE CATALUNYA SÈNIOR   (21.12.2018) 
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Salt acull el cinque campionat de Catalunya sènior, la 

competició tindrà lloc els dies 22 i 23 de desembre a les 

instal·lacions de Girobowling. 

 

Dissabte és el torn de la sèrie de classificació que donarà 

pas als 24 millors classificats per disputar la final de 

diumenge. 

 

El campió i campiona, representaran a la Federació 

Catalana, al Campionat d’Europa Sènior – ESBC, que tindrà lloc a Bolonia (Itàlia) del 22 al 29 de 

juny. 

 

Foto: pistes Girobowling 
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BOWLING TENPIN: EDUARDO GRAU CAMPIÓ DE L’OPEN 

MEDITERRÀNIA  (27.12.2018) 
 

121  

Eduardo Grau del Mediterrània Bowling Club de 

Barcelona, campió del 1r Open Mediterrània – 

Christmas Challenge, celebrat a les instal·lacions de 

Baix Bowling de Sant Vicenç dels Horts del 15 al 23 de 

desembre. 

 

Eduardo Grau es va imposar a Moisés Pérez a la final de 

defensa de posició per 24 pals, en la partida anterior 

l’Eduardo es va desfer de Juan Carlos Alarcón del Club 

Seeker’s de Barcelona que va disputar la final pel 3r i 4rt 

lloc amb Àlvar Cardona del Sweetrade Bowling Club de 

Les Franques en ser desbancat per Moisés Pérez del 

Bowling Club Diagonal de St. Vicenç dels Horts. 

 

Rècord de participació a l’Open Mediterrania on 58 

esportistes de 12 clubs catalans van disputat les sèries de 

classificació per obtenir una de les 20 places  de la 

semifinal de diumenge.   Àlvar Cardona, Eduardo Grau, Moisés Pérez, Axel Guimó, Juan 

Carlos Alarcón, Marcial Ovide, Cristian Zueco i Íngrid Julià van disputar els vuitens de final 

que van donar pas a la final. 

 

La competició va cloure amb el tradicional lliurament de premis i trofeus a càrrec de Daniel 

González, president del Mediterrània Bowling Club, els 20 semifinalistes van obtenir premi. 

 

La competició va estar excel·lentment organitzada pel Club Mediterrània amb el suport de 

Baix Bowling i de la Federació Catalana de Bitlles i Bowling. 

 

Foto: Eduardo Grau amb Daniel González 
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BOWLING TENPIN: BENET BOIRA I MARIBEL MONFORT CAMPIONS DE 

CATALUNYA SÈNIOR  (27.12.2018) 
 

   

122  

Benet Boira del Club Bowling Comarcal de 
Terrassa i Maribel Monfort de l’Associació   
Bowling Catalunya Sènior 2015 campions del 
5è Campionat de Catalunya Sènior, celebrat a 
les instal·lacions de Girobowling de Salt els 
dies 22 i 23 de desembre. 
 
Emocionant final masculina en la 5a edició del 
Campionat de Catalunya, entre Benet Boira, 
Jordi Tubella i Carlos Martí, en Benito va 
superar per 31 pals al Jordi del Joventut Al-
Vici de Castelldefels,  que va remuntar de la 
novena a la segona posició, Domingo Puentes 
del Club Cat Bowling Figueres, primer de la 
prèvia, va ser desbancat a la primera partida 
de la final pel seu company de Club Carlos 
Martí que va assolir la medalla de bronze. 
 
Podi femení per l’Associació Bowling Catalunya Sènior, amb Maribel Monfort al capdavant 
seguida d’Antonia Rius i Elena Vilà. 
 
En l’apartat de rècords, Jordi Tubella  va assolir la millor sèrie amb 1282 pals i la millor 
partida scratch juntament amb Carlos Martí (253), la millor sèrie amb handicap va ser per 
Benet Boira amb 1307 pals, i la millor partida amb handicap també va ser per Carlos Martí, 
els rècord femenins tots els va assolir la campiona del torneig. 
 
Maribel Monfort i Benet Boira, representaran a la Federació Catalana en el proper campionat 
d’Europa Sènior que organitza l’ESBC i que tindrà lloc a la ciutat de Bolonya (Itàlia) del 22 al 
29 de juny de 2019. 
 
La competició organitzada per la Federació Catalana de Bitlles i Bowling ha finalitzat amb el 
tradicional lliurament de medalles de mans de, Lluís Montfort, vicepresident 2n  de la 
Federació Catalana de Bitlles i Bowling. 
 
http://www.fcbb.cat/campcat_resultats.asp 
 
Foto: Podi masculí i femení 

 

 

 

http://www.fcbb.cat/campcat_resultats.asp

