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BOWLING TENPIN: TOT A PUNT PER LA 4a PROVA DEL CIRCUIT SÈNIOR  (07.01.2020) 

 

   1  

Aquest cap de setmana es reinicia el circuit sènior, les 
instal·lacions de Girobowling de Salt acolliran la 4a prova del 
circuit 2019-2020. 
 
Està prevista la participació de 41 esportistes de 15 clubs 
catalans, entre els que no hi faltarà Vicens Ventura del Club 
Bowling Penedès que encapçala la classificació general des de la 
primera prova. 
 
La competició està organitzada per l’Associació Bowling 
Catalunya Sènior 2015 amb el suport de la Federació Catalana de 
Bitlles i Bowling. 
 
Foto: Vicens Ventura amb Carlos Martí coordinador de la 
competició 
 
Publicat al diari Mundo Deportivo el 8 de gener 

 

  

 

BITLLES CATALANES: TORNEN LES COMPETICIONS DE LLIGA  (09.01.2020) 

 

2  

El  proper cap de setmana 11/12 de gener es 
reprendrà la competició en alguna de les lligues 
oficials de bitlles catalanes. El dissabte dia 11 es 
disputarà a les pistes del Pàrquing de l’Estació de Sils 
(la Selva), la 8a jornada de la Lliga Selva-Alt Maresme, 
mentre que diumenge dia 12, serà el torn de la segona 
divisió de la Lliga de les Terres de l’Ebre, amb la 
disputa a l’Estadi Municipal d’Amposta de la 7a 
jornada d’aquesta categoria. 
 
En la lliga Selva-Alt Maresme destaquen els 
enfrontaments dels dos equips locals: el Mallorquines-
Sils A s’enfrontarà al Calella Marxa Far, mentre que el 

B ho farà contra el campió de la temporada passada, el Perxa d’Astor Negre. A Amposta, els 
enfrontaments que es preveuen més interessants són el del líder Fora Forat contra El Perelló A, 
i El Perelló B contra Catalònia Forn de Carlos B.  
 
El cap de setmana 18/19 d’aquest mes tornarà la competició a la Lliga Catalana, amb la disputa 
de la 8a jornada. També se celebraran les jornades 11 i 12 de la Lliga Barcelona i la jornada 5 
de la Lliga Girona.  
 
Foto: El Godall E competeix en la segona divisió de la Lliga Terres de l’Ebre 
 
Publicat al diari l’Esportiu el 9 de gener 
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BITLLES CATALANES: MALLORQUINES-SILS A RECUPERA EL LIDERAT DE LA LLIGA SELVA-ALT 

MARESME  (13.01.2020) 

 

3  

Dues històriques partides (394 i 389 punts), 
contra el Calella Marxa Far li han permès al 
Mallorquines-Sils A recuperar el liderat de la 
Lliga Selva-Alt Maresme de bitlles catalanes, 
una de les més igualades que es recorden des 
de que se celebra aquesta competició. L’equip 
de Sils lidera la classificació general amb 26 
punts, després d’haver aconseguit 13 victòries i 
només una derrota en les 14 partides que ha 
disputat fins ara. 
 
Segueixen als de la Selva, amb 24 punts, Gent de Barri de Pequín de Calella – que també va 
tenir una bona actuació el dissabte passat – Perxa d’Astor Negre de Sant Feliu de Buixalleu, la 
Bitlla Atòmica de Tordera i Calella Marxa Torretes. Amb 22 punt hi trobem el Calella Marxa Far. 
La propera jornada se celebrarà el dissabte 18 de gener al Parc de la Sardana de Tordera 
(Maresme). El líder s’enfrontarà al Bistec Poc Fet, un dels equips de la Penya del Bistec de 
Tordera, mentre que Barri de Pequín ho farà contra els Pinetells de Pineda. També destaquen 
els enfrontaments entre Calella Marxa Far – Perxar d’Astor Negre, i Mallorquines-Sils B – la 
Bitlla Atòmica. 
 
Foto: Pistes de bitlles de Sils 
 
Publicat al diari Sport el 21 de gener 
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BOWLING TENPIN: VICENS VENTURA MANTÉ EL LIDERATGE DEL CIRCUIT SÈNIOR   (15.01.2020) 

 

4  

Ens trobem a l’equador del circuit 2019-2020 i 
Vicens Ventura del CB Penedès, tot i fer una 5a 
posició en la quarta prova del circuit celebrat els 
dies 11 i 12 de gener a les instal·lacions Ilusiona 
Girobowling de Salt manté la primera posició amb 
263 punts. 
 
D’altra banda Fernando Gómez del Joventut Al-Vici 
de Castelldefels ha aconseguit escalar posicions de  
8è a 2n lloc i Carlos Martí del Club Cat Bowling 
Figueres, de 6è a 3r, Antonia Rius de l’Associació 
Bowling Catalunya Sènior 2015 es manté com a 
millor jugadora femenina.  
 
Un total de 43 esportistes van prendre par a la quarta prova, la propera està prevista pels dies 
15 i 16 de febrer a les instal·lacions de El Vendrell. 
 
La competició està organitzada per l’Associació Bowling Catalunya Sènior 2015 amb el suport 
de la Federació Catalana de Bitlles i Bowling. 
 
Foto: participants 4a prova 
 
Publicat al diari l’Esportiu el 16 de gener 

 

 

 

BOWLING: ÈXIT D’INSCRIPCIÓ A LA 23a EDICIÓ DELS CAMPIONATS DE CATALUNYA  (17.01.2020) 

 

5  

Aquest cap de setmana les instal·lacions de Bowling 
Splau de Cornellà acullen la primera sèrie dels 23è 
Campionats de Catalunya, la competició tindrà lloc del 
18 al 26 de gener, amb la participació de 103 
esportistes de 20 clubs d’arreu del nostre país. 
 
Rècord de participació des de la implementació la 
temporada 2014-2015 del format en equip de 4, els 
campionats de Catalunya es disputen en tres sèries, la 
suma de les tres sèries classifica per a les categories, 
individual, parelles i equips.  
 
Està previst que la segona sèrie se celebri a les instal·lacions de New Park Vallès de Terrassa 
del 23 de febre a l’1  de març, mentre que la tercera sèrie se celebrarà a les instal·lacions de 
Girobowling de Salt del 14 al 22 de març.  
 
 Foto: Vista bowling Splau 
 
Publicat al diari Mundo Deportivo el 17 de gener 
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MANIFEST “SALVEM L’ESPORT! VOLEM L’1%”   (20.01.2020) 
 

   

   

6  

Avui som aquí per ensenyar una targeta 
groga al govern de la Generalitat com un 
primer senyal d’advertència si no 
rectifiquen la seva voluntat 
pressupostària de menysprear l’esport 
sistemàticament.  
 
Aquest 2020, sembla que la situació, 
lluny de millorar, anirà a pitjor, perquè 
malgrat que es destini la mateixa 
quantitat de diners a esport en el 
pressupost, la Generalitat haurà 
d’assumir les despeses compromeses i no atorgades al llarg del 2019, suposant unes noves 
retallades de més del 40%.  
 
Des de fa 10 anys, el pressupost de la Generalitat en matèria d’esport acumula retallades de 
més del 70%, avocant el sector i especialment les entitats sense ànim de lucre a una situació 
insostenible.  
 
Per això som avui aquí representants de federacions, clubs, dirigents, esportistes, treballadors 
d’entitats esportives: per reclamar el que creiem que és JUST i DIGNE per a l’esport.  
 
Avui diem PROU. Diem que VOLEM L’1% dels pressupostos de la Generalitat. Avui manifestem 
que:  
 
1. VOLEM L’1% perquè Catalunya està a la cua d’Europa en polítiques públiques esportives i 
les nostres entitats en pateixen les conseqüències i són condemnades a la precarietat 
permanent. La majoria de països europeus inverteixen una mitjana de 200 euros per habitant 
mentre que a Catalunya només 8,14.  
 
2. VOLEM L’1% perquè l’esport és salut. Les persones que fan esport costen menys diners a la 
sanitat pública que les que són sedentàries, una mitjana de 350 euros menys que les que no en 
practiquen, i una societat més esportiva també és una societat més sana i feliç.  
 
3. VOLEM L’1% perquè l’esport és benestar social. Les polítiques d’integració en l’esport són la 
millor manera d’integrar els nouvinguts i trencar barreres, sense l’esport no tindrem una 
societat cohesionada i vertebrada transversalment.  
 
4. VOLEM L’1% perquè l’esport és cohesió social. Els valors de l’esport en infants en edat 
escolar i joves són molt importants. A MÉS esport, MÉS educació i MÉS valors per una societat 
millor.  
 
5. VOLEM L’1% perquè l’esport és projecció internacional. Estem perdent competicions, 
practicants, esportistes i tècnics d’alt nivell. No ens podem permetre perdre competitivitat a 
l’estat i en l’àmbit internacional, estem eliminant oportunitats a una generació sencera i és 
inadmissible.  
 
6. VOLEM L’1% perquè l’esport és economia. L’esport català representa un 2,1% del PIB català, 
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més de 8000 empreses estan vinculades a l’esport i dona feina directa a prop de 80.000 
persones. Mereix un finançament just, digne i permanent. I també el reconeixement de la seva 
funció com a quart pilar de l’estat del benestar.  
 
7. VOLEM L’1% per fer accessible la pràctica de l’esport a tothom. Tenim més de 12.500 clubs 
sense ànim de lucre, 71 federacions esportives, entitats universitàries, més de 700.000 federats 
i 3, 5 milions de catalans associats als nostres clubs, cal que el govern els doni suport i no els giri 
l’esquena.  
 
Avui donem el tret de sortida a un seguit de reivindicacions que continuaran fins que s’escoltin 
les nostres demandes!  
 
Fem de Catalunya un país realment modern i homologable a Europa.  
 
SALVEM L’ESPORT! VOLEM L’1% 

 

 

BOWLING: LLUIS MONTFORT A LA FINAL DEL 32ND IRISH OPEN   (21.01.2020) 

 

7  

Lluis Montfort amb una sèrie de 
1311 pals es va classificar per 
disputar la final del 32è Irish 
Open, celebrat a les instal·lacions 
de Leisureplex Stillorgan – Dublín, 
del 12 al 19 de gener, amb la 
participació de 200 esportistes de 
20 països. 
 
Lluis Monfort juntament amb 
Patrick Guerre i Andrés Sanz del 
Sweetrade Bowling Club - Les 
Franqueses, van prendre part al 
32è Irish Open, 2a prova del Tour 
Europeu (EBT 2020). Per Andrés 
va ser el debut en una prova del circuit europeu fora de l’estat, per en Patrick aquesta 
competició ja és un clàssic, els resultats obtinguts (1115 i 1094 respectivament) no van ser 
suficients per entrar entre els finalistes.  
 
Dissabte al vespre es va disputar la primera eliminatòria de semifinals, el Lluis va obtenir el 
primer lloc amb un total e 948 pals (237 de mitjana). Diumenge al matí, tot i els bons resultats 
836 (209 de mitjana) no va poder superar el 12è lloc que li hauria donat pas a la 3a 
eliminatòria.  
 
Nicola Pongolini d’Itàlia va ser el campió d’aquesta edició en imposar-se al noruec Jonas 
Dammen per 431 a 400 en la darrera eliminatòria.  
 
Foto: Lluis, Patrick i Andrés 
 
Publicat al diari l’Esportiu el 24 de gener 
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BOWLING: JORDI GARCÍA A PUNT DE LA PARTIDA PERFECTE  (27.01.2020) 
 

   

   

8  

Un patró molt exigent ha fet difícil la uniformitat en els 
resultats de la primera sèrie dels Campionats Nacionals 
de Catalunya, tot i això s’han assolit partides molt altes, 
destacant la partida quasi perfecte de Jordi García amb 
297 pals. 
 
A més de la partida d’en Jordi del Sweetrade BC, cal 
destacar-ne altres com la d’en Yu Wen Lee també del 
Sweetrade (279) , Francisco Hernández Espinosa del Club 
Seven-3 de St. Vicenç dels Horts (257) i els 254 d’Albert 
Roca del Joventut Al-Vici de Castelldefels entre d’altres.  
 
Pel que fa a les classificacions provisionals, l’equip A del 
Sweetrade Bowling Club – Les Franqueses, format per 
Àlvar Cardona, Artur Colomer, Lluís Montfort i Yu Wen 
Lee, encapçala la classificació provisional d’equips, seguits 
per l’equip del Diamond Bowling Club de Sabadell amb, 
Eduard Albert, Francisco Hernández Salguero, Diego Peña 

i Julien Droz, el tercer lloc l’ocupa el conjunt del BC Diagonal de St. Vicenç dels Horts, format 
per, Enrique Rosa, Joan Vall, José Rubio i Sergi Montaña. En la prova de parelles, Lia Mojarro i 
Keyla Vásquez de l’Xtreme Bowling Club de Sant Joan Despí lideren la prova femenina, 
seguides de Irene Molera i Francisca Melèndez del CB Les Corts de Barcelona, Lluis Montfort i 
Yu Wen Lee, encapçalen la classificació masculina, seguits d’Àlvar Cardona i Artur Colomer, 
Ángel García i Antonia Rius son líders de la prova de parelles mixtes, en segon lloc la parella del 
CB Granollers, Eva Pelagio i Joel Tortosa.  
 
Les instal·lacions Ilusiona Bowling Splau de Cornellà, van acollir la primera sèrie del 18 al 26 de 
gener. La propera sèrie tindrà lloc a les instal·lacions de New Park Vallès de Terrassa del 23 de 
febrer a l’1  de març.  
 
Foto: Jordi García Lorés 
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BITLLES CATALANES: MOLTA EMOCIÓ EN EL CIRCUIT INDIVIDUAL INFANTIL  (28.01.2020) 
 

   

   

9  

Després de celebrar-se la tercera 
jornada del Circuit Individual Infantil, 
comencen a definir-se les posicions 
capdavanteres en totes les 
categories de què consta aquesta 
competició, de la que ja s’han 
disputat 6 de les 10 partides. 
 
En les categories femenines, Laia Riu 
(Fartucs de Cornellà), domina en 
benjamines per davant d’Inés 

Ventura (la Galera), i Júlia Triadó (Calella Marxa). Judith Ruiz (Vall-llobrega), és líder en la 
categoria alevina, seguida de Ysabel Pelegrina (Olius), i Dúnia Rangel (Godall). En infantil Marta 
Subirats (Catalònia de Jesús), és primera, seguida per Sara Arasa i Ainhoa Cardona, totes dues 
de Godall. 
En benjamí masculí Ferran Casas (Olius), és el primer classificat, seguit d’Àlex Berrocal (Alls Secs 
Piquen de Mont-ras), i empatats en tercera posició Bernat Puigpinós (Olius), i Marc García (La 
Sénia). Tomàs Bedós (Blanes), és líder en categoria alevina, seguit per dos jugadors de la Penya 
del Bistec de Tordera, Arnau Barrera i Miquel Manresa. En categoria infantil Abel Caballé (la 
Penya del Bistec), és líder destacat davant de Pol Clemente (Godall), i Lleonard Cortiella (la 
Galera).  
 
La propera jornada se celebrarà el cap de setmana 29 de febrer i 1 de març de 2020.  
 
Foto: Tots els participants, petits i grans, a la seu de Godall  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 
 

BITLLES CATALANES: 3A JORNADA DELS CIRCUITS INDIVIDUALS SÈNIOR I SUB 25  (30.01.2020) 

 

10  

Després de disputar-se la 3a jornada dels 
Circuits Individuals de Bitlles Catalanes, 
dominen la classificació en categoria 
Sènior, Milagros Prieto (Igualada) i 
Manuel Morales (Tàrrega). La jornada 
s’ha disputat aquest passat cap de 
setmana 25/26 de gener en 16 seus 
diferents repartides per tot el país. 
 
En categoria femenina, darrera de 
Milagros Prieto hi trobem Katia Martín 
(los del Huerto, Cervera), i Gemma 
Xuriguera (Ponts), mentre que Manel Solsona (Ivars), i Joan Bordeguer (Catalònia de Jesús), 
són segon i tercer molt a prop de Manuel Morales.  
 
En categoria Sub 25, Mariona Trullols (Olius), i Marta Solé (Siuranenc d’Horta), es disputen la 
primera plaça, seguides de Nadia Segura (Fartucs Bitlles, Cornellà), Júlia Bigas (la Penya del 
Bistec de Tordera), i Abril Asensio (Ponts). Pel què fa als nois, estan empatats en el primer lloc 
de la classificació Emmanuel Ortega (Alls Secs Piquen de Mont-ras), i Àngel Asensio (Ponts), 
seguits de prop per Biel Poch (la Penya del Bistec).  
 
La propera jornada se celebrarà el cap de setmana 29 de febrer i 1 de març de 2020.  
 
Foto: Tot a punt per començar la competició a Salomó  
 
Publicat al diari Sport el 31 de gener 
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BITLLES CATALANES: FINALITZA LA PRIMERA VOLTA DE LA LLIGA CATALANA  (04.02.2020) 

 

11  

El cap de setmana 1-2 de febrer, 
ha finalitzat la primera volta de la 
9a edició de la Lliga Catalana de 
bitlles, competició en la que 
participen 49 equips en 
representació de 47 clubs de tot 
Catalunya, distribuïts en 6 grups 
de proximitat territorial. 
 
El Guinardó lidera amb comoditat 
el Grup 1, amb 22 punts, seguit 
del Salomó amb 16 i el Viladecans 
amb 13. En el Grup 2 hi ha més 
igualtat: el Siuranenc d’Horta és 
primer també amb 22 punts, 
seguit de Perxa d’Astor amb 20 i 
COP amb 18. Aquests grups estan 
formats per set equips cadascun, 
majoritàriament de la província de 
Barcelona.  
 

El Grup 3, format per deu equips, la majoria del Baix Empordà, està en primera posició Alls 
Secs Piquen, amb 30 punts. Segon és el Vilabrú amb 26 i Vall-llobrega i Torrent empaten en 
tercera posició amb 24 punts cadascun. Llofriu i Palamós en tenen 22.  
 
Els equips lleidatans estan englobats en els grups 4 i 5 (10 equips en cadascun). En el 4, 
Miralcamp i Nayox Seat Tàrrega lideren la classificació amb 34 i 32 punts respectivament. La 
classificació del Grup 5 està més anivellada, sent primer el Igualada amb 26 punts, seguit 
d’Olius i Bellpuig amb 24, Ivars amb 22 i los del Huerto amb 20.  
 
Vinaròs encapçala la classificació del Grup 6, format per cinc equips de les Terres de l’Ebre, 
amb 12 punts, seguit de Godall amb 10 i la Galera amb 8. Aquest grup començarà la segona 
volta el cap de setmana 15/16 de febrer, mentre que la resta de grups ho faran el proper cap 
de setmana.  
 
Foto: el C.B. Siuranenc d’Horta és el líder del Grup 2  
 
Publicat al diari Sport el 7 de febrer 
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BITLLES CATALANES: RECONEIXEMENT ALS ESPORTISTES JOVES DE TERRES DEL’EBRE  (11.02.2020) 

 

12  

Dissabte passat 8 de febrer i per segon 
any consecutiu, el Govern ha 
homenatjat a disset esportistes 
ebrencs pels seus èxits aconseguits 
l’any 2019 en els diferents Campionats 
de Catalunya.  
 
Les joves promeses  dels clubs, 
Amposta, Catalònia de Jesús, 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, Dúnia Rangel i 
Marta Subirats, components de la selecció catalana infantil i guanyadores del Gran Premi 
Catalunya de bitlles. 
 
Club Godall: Sara Arasa (campiona infantil); Dúnia Rangel (campiona benjamina); Marina 
Villalbí (sots-campiona alevina); Vinyet Fornós (3a classificada infantil); Maria Rangel (Sots-
campiona infantil); Ainhoa Cardona (4a classificada infantil) CB La Sénia: Héctor Pérez (Sots-
campió benjamí); Izan Angullo (sots-campió infantil); Marc García (5è classificat benjamí); 
Gorka Lleixà (7è classificat benjamí); Iris Bel (8a classificada sub 18); CB Catalònia de Jesús: 
Marta Subirats (campiona alevina); Mina Morcillo (3a classificada alevina); Sofía Ortega (6a 
classificada infantil); CBLa Galera:  Andrea Cortiella (3a classificada benjamina); Lleonard 
Cortiella (7è classificat infantil); CB Amposta: Joel Picón (6è classificat sub 18).  
 
En el mateix acte també es va homenatjar les entitats i la Federació per la seva tasca de 
promoció i van estar representades pels seus presidents i presidentes, Roser Cherta (CB La 
Galera), Francisco Aguiar (CB Godall),  Natàlia Verge (CB La Sénia), Ramon Ferrando (Catalònia 
de Jesús), Tony Limbos secretari del CB Amposta i Gemma Millan Delegada de la FCBB a 
Tarragona.  
 
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 per la Sra. M. Cinta Espuny, Representant de l’Esport a 
Terres de l’Ebre. 
 
També hi han estat presents l’alcalde d’Amposta, Adam Tomàs, la 2a Tinent d’Alcalde de 
Godall, Sira Villalbí, el Regidor d’Esports de Tortosa, Ximo Martorell, Pau García, Regidor 
d’Esports de la Sénia, el Regidor d’Esports de l’Ajuntament d’Amposta, Marc Fornós i Josep 
Pere Puig, Regidor d’Esports EMD Jesús. 
 
Foto: Grup guardonats amb autoritats.  
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BOWLING TENPIN: TARRAGONA ACULL LA 5A PROVA DEL CIRCUIT SÈNIOR  (13.02.2020) 

 

13  

Aquest cap de setmana les instal·lacions de Diverland Les 
Gavarres de Tarragona, acullen la 5a prova del circuit sènior 
2019-2020 amb 40 participants de 16 clubs d’arreu del país. 
 
La competició està organitzada per l’Associació Bowling 
Catalunya Sènior 2015 amb el suport de la Federació Catalana 
de Bitlles i Bowling. 
 
Foto: bowling Diverland Les Gavarres 

 

 

 
 

BOWLING TENPIN: ÀLVARO-JOSÉ CARDONA MILLOR JUGADORS DE LA 5A PROVA DEL CIRCUIT 

  (17.02.2020) 

 

14  

Álvaro-José Cardona del Joventut Al-Vici 
de Castelldefels, juntament amb Maribel 
Monfort de l’Associació Bowling 
Catalunya Sènior 2015 i Jordi Tubella, 
també del Joventut Al-vici, han estat els 
millors classificats de la 5a prova del 
Circuit Sènior. 
 
Vicens Ventura del CB Penedès es manté 
com a líder de la classificació, seguit de 
Jordi Tubella, a qui els bons resultats 
obtinguts en la 5a prova li han valgut per 
pujar de la 6a a la 2a posició, el tercer lloc de la classificació provisional és per Pere Tusquellas 
del CB Granollers, Antonia Rius de l’Associació Bowling Catalunya Sènior 2015 es manté com a 
millor jugadora femenina.  
 
Un total de 40 esportistes van prendre par a la cinquena prova celebrada aquest cap de 
setmana a les instal·lacions de Diverland Les Gavarres de Tarragona. La propera està prevista 
pels dies 14 i 15 de març a les instal·lacions Ozone - Lleida.  
 
La competició està organitzada per l’Associació Bowling Catalunya Sènior 2015 amb el suport 
de la Federació Catalana de Bitlles i Bowling. 
 
Foto: participants 5a prova 
 
Publicat a Mundo Deportivo el 19 de febrer 
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BITLLES CATALANES: LLIGA BARCELONA – SIURANENC B I COLOBRERS A LÍDERS  (18.02.2020) 

 

15  

El Siuranenc d’Horta B i el Colobrers A de Castellar del Vallès 
lideren respectivament els Grups A i B de la primera fase de 
la Lliga Barcelona de bitlles catalanes. A falta de disputar-se 
les dues últimes partides d’aquesta primera fase, els dos 
equips s’han assegurat matemàticament formar part del grup 
que lluitarà pel títol de lliga en la fase final de la temporada. 
 
L’equip B del Siuranenc d’Horta encapçala la classificació del 
Grup A amb 26 punts – 13 victòries en 16 partides – quatre 
més que el Sagrada Família, segon classificat. En tercera 
posició estan empatats a 18 punts To-k-fusta de Badalona, la 
Ràpita i Riudebitlles. En el Grup B, Colobrers A és primer amb 
28 punts, seguit de Termites Llefià A i Termites Llefià C amb 
22 i 20 punts respectivament, seguits del Guinardó amb 19. 
 
Les dues últimes partides de la primera fase es disputaran el 

proper diumenge 8 de març. El Grup A competirà a les pistes de Sant Pere de Riudebitlles (Alt 
Penedès),  mentre que el Grup B ho farà a Barcelona (Barcelonès), a les pistes del Parc del 
Centre del Poblenou.  
 
Foto:  Siuranenc d’Horta B, líder del Grup A de la Lliga Barcelona  

 

 

 

BITLLES CATALANES: #THOESTASPERDENT  (19.02.2020) 
 

   

   

16  

Els clubs de bitlles catalanes són molt 
conscients de la importància de l’esport 
femení, per aquest motiu se sumen a la 
campanya #ThoEstasPerdent per donar 
més visibilitat a l’esport practicat per 
dones. 
 
En aquest moments un total de 283 
dones practiquen les bitlles catalanes 
en les competicions que organitza la 
Federació Catalana de Bitlles i Bowling, 
tant en les competicions individuals 
(Circuits Individuals Sènior, Sub 25 i 
Infantil), com les d’equips mixtes (Lliga 
Catalana, Lligues Promocionals, Campionat de Catalunya i Copa Generalitat).  
 
Les edats de les esportistes femenines federades en bitlles catalanes, van des dels 8 anys de la 
categoria benjamina fins a dones que superen els 70 anys i encara practiquen aquest esport 
tradicional català. Totes elles formen part de l’espectacle esportiu que cada cap de setmana té 
lloc arreu del nostre país  
 
Foto: l’Associació Calella Marxa compromesa amb l’esport femení 
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BOWLING: TERRASSA ACULL LA SEGONA SÈRIE DELS CAMPIONATS DE CATALUNYA  (21.02.2020) 

 

17  

Diumenge es posa en marxa la segona sèrie dels 23è 
Campionats Nacionals de Catalunya, les instal·lacions de 
New Park Vallès de Terrassa acolliran la competició que 
tindrà lloc del 23 de febrer a l’1 de març. 
 
La competició està organitzada per la Federació Catalana 
de Bitlles i Bowling  en la que hi participen un total de 105 
esportistes de 20 clubs de Catalunya disputant en les proves d’individual, parelles i equips. 
 
Foto: Pistes New Park Vallès  
 
Publicat al diari Mundo Deportivo el 21 de febrer 

 

 

 

BITLLES CATALANES: QUARTA JORNADA DELS CIRCUITS INDIVIDUALS  (26.02.2020) 

 

18  

Aquest cap de setmana 29 de 
febrer / 1 de març, se celebra la 
quarta jornada dels Circuits 
Individuals de bitlles catalanes. 
Més de 500 bitllaires de totes 
les edats, representant a 59 
clubs de tot el país, es 
distribuiran en les 18 seus 
previstes per a l’ocasió. 
 
Dissabte dia 29 hi haurà 
competició a la Galera 
(Montsià), Badalona 
(Barcelonès), el Pi de Sant Just – 
Olius (Solsonès), Palafrugell 
(Baix Empordà), i Fogars de la Selva (la Selva). El diumenge dia 1, la competició es traslladarà a 
les seus de El Perelló (Baix Ebre), Godall (Montsià), Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat), 
Torelló (Osona), Igualada (Anoia), Sant Martí Sarroca (Alt Penedès), Llofriu (Baix Empordà), 
Cervera (Segarra), Bellpuig i Tàrrega (Urgell), Ivars (Pla d’Urgell), Benavent de Segrià (Segrià), i 
repeteix Olius al Solsonès.  
 
La cinquena jornada d’aquests circuits es disputaran els caps de setmana 28/29 de març i serà 
la última del Circuit Infantil,  mentre que el cap de setmana 9/10 de maig hi haurà la sisena i 
última jornada dels Circuits Sènior i Sub 25.  
 
Foto: Jornada del Circuit Individual a El Pi de Sant Just – Olius (Solsonès)  
 
Publicat a Mundo Deportivo el 28 de febrer 
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BITLLES CATALANES: CIRCUITS INDIVIDUALS – MONTSE SERRA I MANEL SOLSONA LÍDERS EN 

CATEGORIA SÈNIOR  (03.03.2020) 

 

19  

Després de disputar-se la 4a jornada dels Circuits 
Individuals de bitlles catalanes, la jugadora de l’A.E.C. Vic 
Bitlles Montse Serra , lidera la classificació sènior 
femenina, amb una mitjana de 76,22 punts per partida. 
Segueix a la jugadora osonenca Katia Martín, del C.B. los 
del Huerto de Cervera, 75,56 de mitjana, i és tercera Ana 
Maria Muñoz, del C.B. Godall amb 74,83 punts per partida. 
En categoria masculina, Manel Solsona del C.B. Ivars 
d’Urgell és primer amb 79,71 punts de mitjana, seguit de 
prop per Xavier Mena del C.B. Perxa d’Astor de Sant Feliu 
de Buixalleu i Jordi Burgas del C.B. Alls Secs Piquen de Mont-ras, amb 79,40 i 78,89 punts de 
mitjana respectivament.  
 
En aquesta darrera jornada, celebrada el passat cap de setmana 29 de febrer / 1 de març, 
s’han disputat tres partides, sent els millors bitllaires Montse Serra (Vic Bitlles), amb un total 
de 252 punts i 24 bitlles, i Koen Balcaen (Olius), amb 247 punts i 22 bitlles. La propera jornada 
se celebrarà els dies 28/29 de març.  
 
Foto: Jornada individual a Bellpuig (Urgell)  
 
Publicat al diari Sport el 18 de març i al diari l’Esportiu el 20 de març 

 

 

 

BITLLES CATALANES: LLIGA BARCELONA – AQUEST DIUMENGE ACABA LA PRIMERA 

FASE  (05.03.2020) 

 

20  

Aquest proper diumenge es disputaran les jornades 17 i 
18 de la Lliga Barcelona de bitlles catalanes, que posaran 
punt i final a la primera fase. El Grup A disputarà les dues 
jornades a les pistes de Sant Pere de Riudebitlles, mentre 
que el Grup B ho farà al Parc del Centre del Poblenou de 
Barcelona. 
 
Els líders dels dos grups, Siuranenc B i Colobrers A ja tenen 
assegurada la seva presència en el grup pel títol de la 
segona fase de la lliga, que estarà format per cinc equips. Tot apunta que el Sagrada Família i 
el Termites A, segons de cada grup també ho aconseguiran. 
 
La lluita per la última plaça del grup es preveu molt emocionant, i estarà entre To-k-fusta, la 
Ràpita, Riudebitlles i Sant Martí Sarroca en el grup A, i entre Termites C i Guinardó en el grup 
B, tot i que encara hi poden dir la seva el Va Tornem-hi i el Poblenou A.  
 
Foto:  El C.B. la Ràpita competeix en el grup A de la Lliga Barcelona  
 

Publicat al diari Sport el 6 de març 
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BOWLING: CAP DE SETMANA DECISIU PELS EQUIPS DE TERCERA DIVISIÓ  (06.03.2020) 

 

21  

Aquest cap de setmana es disputen les darreres 
jornades de la Lliga Catalana de 3a divisió, a les 
instal·lacions de Ilusiona Girobowling de Salt, 
dissabte serà el torn dels 6 equips del grup A, 
mentre que diumenge ho faran els 6 equips del 
grup B. 
 
Es presenta una jornada emocionant entre els 
equips del grup A, Joventut Al-Vici de 
Castelldefels i el CB Seeker’s de Barcelona que 
encapçalen la classificació amb 108 i 107 punt 
respectivament, només un aconseguirà l’ascens 
a 2a divisió. Així mateix els equips, 
Mediterrània C de Barcelona, Team Ilerdense 
d’Artesa de Segre i Penedès B de El Vendrell, 
lluitaran per optar a les dues places per a la 

final d’ascens. 
Pel que fa al grup B, l’equip C del Mediterrània és el que té més opcions amb 114 punts, el 
segueix el Comarcal B amb 103 punts, l’enfrontament entre els dos equips segurament serà el 
decisiu, per les places de la final d’ascens la lluita serà entre l’equip C de Terrassa i el Sant 
Andreu, tot i que l’equip del CB Girona de Salt encara té opcions de plaça.  
 
Foto:  Mediterrània D  

 

 

 
 

BOWLING: JORNADA CLAU PELS EQUIPS DE PRIMERA DIVISIÓ  (07.03.2020) 

 

22  

Cornellà  acull la darrera jornada de Lliga Catalana 
de  la primera divisió, diumenge és decideix l’ascens 
a divisió d’honor, les previsions apunten cap a 
l’equip de Les Gavarres de Reus, que lidera la 
classificació amb 99 punts, seguir del Joventut Al-
Vici de Castelldefels amb 92 punts.   
 
En zona de descens, l’equip del Club Seven-3 de Sant 
Vicenç dels Horts es cuer amb 25 punts juntament 
amb l’equip A del Terrassa BC amb 57 punts. 
Sweetrade BC – Les Franqueses i Comarcal A de 
Terrassa lluitaran per la permanència.  
 

Foto:  BC Les Gavarres  
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BOWLING: LES GAVARRES BC CAMPIONS DE LLIGA CATALANA DE 1A DIVISIÓ  (08.03.2020) 

 

23  

L’equip de Les Gavarres BC de Reus format per, 
Alfredo Cadenas, Daniel Jordan, Javier Díez, 
Josep M Contijoch,  José Mora i Joan Manel 
Burull, s’ha erigit campió de la Lliga Catalana de 
primera divisió 2019-2020 i assoleix l’ascens a la 
divisió d’honor. 
 
L’equip reusenc han sumat un total de 134 
punts, 10 més que l’equip B del Joventut AL-Vici 
de Castelldefels, amb, Borja Hernanz, Josep Pi, 
Jordi Ponsico, Jordi Maurel, Miquel Àngel Roig i 
Rafael Cervantes, classificat en segon lloc, aquest 
equip no podrà assolir l’ascens a la divisió 
d’honor a causa que el club ja té un equip a la màxima divisió. El Comarcal CB de Terrassa com 
a tercer classificat obté el dret a l’ascens , l’equip vallesà l’ha format Alexey Prokorov, Antonio 
Ruiz, Benito Boira, Felipe Berruezo,  Manel Ciero, Manuel López, Àngels i Glòria Sala.  
 
L’equip B del  Sweetrade Bowling Club – Les Franqueses, disputaran la final de permanència 
prevista per diumenge 10 de maig, els equips del Terrassa BC i Seven-3 de Sant Vicenç dels 
Horts baixen a la tercera divisió. 
 
Foto: Les Gavarres Bowling Club  
 
Publicat al diari Sport el 13 de març 
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BOWLING: JOVENTUT AL-VICI I COMARCAL DIRECTES A 2A DIVISIÓ  (10.03.2020) 

 

24  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
El passat cap de setmana es van disputar els darrers partits de la lliga de tercera divisió, els 
equips dels Clubs Joventut Al-Vici de Castelldefels  i Comarcal Bowling Club de Terrassa van 
assolir l’ascens a segona divisió en erigir-se campions dels grups A i B respectivament. Cap 
sorpresa en el grup A, l’equip del Joventut format per, Albert Roca,  Francisco Abadal, Jaume 
Ramisa, Ramon Guasch i Xavier Julià, han liderat la competició des de la primera jornada, 
obtenint 154 punts, 26 més que el segon equip classificat, el conjunt del Club Seeker’s de 
Barcelona. Pel que fa als equips del grup B, emoció fins la darrera tirada entre els equips 
Mediterrània C de Barcelona i Comarcal que es va imposar tant sols per un punt.  
 
Pel que fa als resultats individuals, el millor jugador del grup A, a estat Albert Roca mentre la 
millor partida ha estat per Francisco Abadal (246), Irene Molera del CB Les Corts de Barcelona, 
ha estat la millor jugadora individual del grup B, la millor partida l’assolit Miquel Rosas del 
Comarcal amb 252 pals.  
 
Els equips dels clubs Seeker’s, Team Ilerdense de Bellvís, Mediterrània i Terrassa disputaran la  
final d’ascens juntament amb el cinquè classificat dels grups A i B de la segona divisió, encara 
per determinar.  
 
Foto: Joventut Al-Vici B i Comarcal B  
 
Publicat al diari l’Esportiu el 12 de març 
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BITLLES CATALANES: NAYOX TÀRREGA I IGUALADA LIDEREN ELS GRUPS 4 I 5 DE LA LLIGA 

CATALANA  (11.03.2020) 

 

25  

El Auto Nayox Seat Tàrrega lidera el grup 
4 amb un total de 44 punts, després 
d’haver aconseguit 22 victòries i només 2 
derrotes en les 24 partides disputades fins 
a dia d’avui. El segueix a dos punts de 
distància el Miralcamp, que precisament 
el proper diumenge 15 de març visitarà la 
pista del líder del grup. Os de Balaguer és 
tercer amb 36 punts. 
 
En el grup 5 hi ha més igualtat: I’equip 
d’Igualada encapçala la classificació amb 
34 punts, seguit de l’Olius amb 32. Empatats en tercer lloc hi trobem a los del Huerto de 
Cervera i al Bellpuig, tots dos amb 30 punts. El Ivars d’Urgell, cinquè, també lluita per les 
primeres posicions després d’haver aconseguit fins ara 28 punts. 
 
Els grups 4 i 5 de la Lliga Catalana de bitlles estan formats per equips lleidatans més el 
Igualada. La Lliga Catalana arribarà el proper cap de setmana a la tretzena jornada, i entra en 
la fase decisiva de la competició que dona dret a participar al Campionat de Catalunya de 
Clubs el proper 28 de juny a Godall (Montsià).  
 
Foto: Puigverd de Lleida, equip debutant en la competició, i Auto Nayox Seat Tàrrega. Grup 4 
 

Publicat al diari Mundo Deportivo el dia 13 de març 
 

 

 
 

FCBB: COMUNICAT COVID19  (19.03.2020) 

 

26  

D’acord amb les indicacions  de la Secretaria General de l’Esport de la 
Generalitat de Catalunya i atès l’impacte directe de l’actual situació en 
aquest sentit, en la mesura que ens troben davant d’un escenari de durada i 
abast incert, des de la Federació Catalana de Bitlles i Bowling, comuniquem 
a tots els clubs i esportistes que l’activitat esportiva federada queda en 
suspens fins a nova comunicació.  
 
Així mateix us comuniquem que les nostres oficines romandran tancades al 
públic i us atendrem si s’escau per correu electrònic.  
 
Us adjuntem enllaç del web uesports de la UFEC on us ofereixen rutines esportives per fer des 
de casa. https://uesports.cat/   #joentrenoacasa!  
 
Us recomanem que seguiu les instruccions sanitàries i us quedeu a casa.  

 

 

 

https://uesports.cat/
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FCBB: REPORTATGES BITLLES I BOWLING  (02.04.2020) 

 

27  

Federats! Federades!, en aquest dies de confinament creiem que és un bon 
moment per a revisar els reportatges de bitlles i de bowling, us passo uns 
enllaços on podreu veure els reportatges de UFEC TV i Bolwingcattv 
 
Bitlles catalanes: 
https://www.youtube.com/results?search_query=bitlles+catalanes  
Bowling: 
 https://www.youtube.com/watch?v=f09XQtBqmw0 
 
També des del nostre web podeu accedir directament a Bowlingcattv, des d’on podreu 
recuperar retransmissions de competicions internacionals i de Catalunya  produïdes a casa 
https://www.youtube.com/user/bowlingcattv 
 
Cuideu-vos molt i quedeu-vos a casa!! 

 

 

 

FCBB: COMUNICAT   (22.04.2020) 

 

28   

Us informem que la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) ha 
arribat a un acord amb el Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya 
(CCFC) per fer una *crida al món de l’esport federat que permeti aconseguir 
voluntaris que ajudin les farmàcies a fer arribar la medicació a les 
persones vulnerables* que, per diversos motius, no poden anar a recollir-la 
a la farmàcia. 
 
Els voluntaris, majors d'edat i federats en algun esport, rebran la petició  
de servei de les farmàcies a través d'un SMS al seu mòbil. En cas que 
puguin atendre la petició, i així ho manifestin, es presentaran a la 
farmàcia el dia i hora indicats per recollir el medicament i portar-lo al 
domicili del pacient, amb totes les precaucions habituals. Tots els 
voluntaris rebran un certificat personal (salconduit) per poder fer aquesta 
feina sense problemes de mobilitat. 
 
Els federats que estiguin interessats a col·laborar han d’omplir el  
formulari següent: 
 
https://www.farmaserveis.cat/farmaserveis_gestio/public/VOLUNTEER/COFB/form/register_sport 
 
Si estan en alguna de les zones on manquin voluntaris, en poc temps rebran 
un avís per poder accedir a l’aplicació que gestiona aquest servei. Una 
vegada entrin a l’aplicació, caldrà que indiquin la seva disponibilitat de 
dies i hores, la seva ubicació i si disposen de vehicle. En qualsevol 
moment, podran indicar que no estan disponibles per no rebre cap avís. 
 
Esperem que aquesta iniciativa sigui del vostre interès i pugueu distribuir-ho. 

 

 

 

https://www.youtube.com/results?search_query=bitlles+catalanes
https://www.youtube.com/watch?v=f09XQtBqmw0
https://www.youtube.com/user/bowlingcattv
https://www.farmaserveis.cat/farmaserveis_gestio/public/VOLUNTEER/COFB/form/register_sport
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BITLLES CATALANES: DOL PER LA MORT DE FRANCESC BO  (07.05.2020) 
 

   

   

29  

La Federació Catalana de Bitlles i Bowling lamenta 
profundament la pèrdua de Francesc Bo Curto, 
estimat i destacat bitllaire de les Terres de l’Ebre 
que ens va deixar el passat 24 d’abril a l’edad de 93 
anys. En Francesc jugaba a les bitlles catalanes des 
de petit, l’any 1989 va fundadar el Club de Birles 
Deltebre del que fou president   del 2004 al 2012.  

 
Va formar part de la primera selecció catalana en el 
1r campionat de campions 2004, en ocasió del 10è 
aniversari del Club Siuranenc d’Horta, del seu 
palmares també cal destacar el 2n lloc en el 
Campionat de Catalunya absolut 2001. 

 
Els que el van conèixer i compartir pistes sempre en 
tindran un bon record. 

 
Descansa en pau. 

 

 

 
 

BITLLES CATALANES: DOL PER LA MORT DE LLUCIÀ SÁNCHEZ  (17.05.2020) 
 

   

   

30  

La Federació Catalana de Bitlles i Bowling, 
lamenta profundament la pèrdua de Llucià 
Sánchez Ferrer, vicepresident de la FCBB en 
dues legislatures 2000-2008, figura 
estimada i destacada en el món de les 
bitlles, a traspassat avui a l’edat de 77 anys 
desprès d’una llarga malaltia. 
 
En Llucià va ser fundador del Club de Bitlles 
Viladecans l’any 1997 i en va ser president 
del 1997 al 2006 i de 2009 fins el 2019  
quan el seu estat de salut el va obligar a 
deixar-ho.  
 
Com a president del seu club va organitzar el Campionat de Catalunya de l’any 2001, la primera 
final de la Copa Generalitat el 2004, i el Gran Premi Catalunya - Supercopa del 2011. Amb 
motiu del 10è aniversari del seu club, l'any 2007, va organitzar un torneig on participà la 
selecció catalana (2a participació de la selecció). 
 
Com a vicepresident va liderar els contactes amb els Amics Catalans de Berna i el Casal Català 
del Països Baixos.  
 
Els que el van conèixer i compartir pistes sempre en tindran un bon record.  
 
Descansa en pau 
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FCBB: COMUNICAT, NOVES PROPOSTES UFEC  (18.05.2020) 
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NOVETATS DESECALADA i PRÀCTICA ESPORTIVA. Aquest matí hi havia 
enrenou amb el tema del marc geogràfic de desplaçament en la fase 0. 
Finalment serà regió sanitària i no província. Us adjunto les infografies que 
hem preparat i que difondrem als nostres canals. 
 
NOU VIDEO CAMPANYA FEDERA’T  
 
Hem renovat les imatges del vídeo motivacional, i seguim fent campanya 
per la pràctica esportiva federada. Aquí teniu l’enllaç al nou vídeo: 
https://youtube/3DfFWbkDRwc    
 
FEU-NE DIFUSIÓ  
 
  
UOC. Descomptes per a federats i federades. Un curs més, i gràcies al conveni que tenim a la 
Universitat Oberta de Catalunya, us oferim avantatges per estudiar diferents tipus de cursos a 
la UOC. Aquesta és la pàgina per accedir als descomptes, heu de fer servir el codi: UFEC10UOC  
 
https://estudis.uoc.edu/ca/estudiar-online-convenis  
 
 
                Si us plau, informeu a tots els vostres associats. 
 
                
Xerrada sobre LGTBI+ i Esport. La Federació Catalana de Voleibol ha organitzat aquesta sessió, 
que es farà demà dimarts per la tarda, a les 17 h, i es podrà seguir a través del seu canal de 
Youtube. Incidirà en aspectes com les persones transgènere, el llenguatge inclusiu, la 
sexualització o la violència a l’esport. A més, també es demanarà als ponents eines útils per als 
clubs, entrenadors o àrbitres, que ajudin a fer l’esport més inclusiu.  
 
Us animem a seguir-la! Més info:  
http://www.fcvolei.cat/noticia.php?idioma=ct&ida=1&idn=2309 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtube/3DfFWbkDRwc
https://estudis.uoc.edu/ca/estudiar-online-convenis
http://www.fcvolei.cat/noticia.php?idioma=ct&ida=1&idn=2309
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BITLLES CATALANES: ELS CLUBS DE BITLLES COMENCEN ELS 
ENTRENAMENTS  (27.05.2020) 
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Els clubs de bitlles comencen amb els entrenaments, el Club de Bitlles Igualada, desprès de més 
de dos mesos sense practicar, ahir van començar amb els entrenaments de manera individual i 
seguint les normes de distanciament i seguretat.  
 
Salvador Gil, president del club ens comentava l’emotiu que va ser el retrobament amb els 
jugadors i tornar a sentir el soroll dels bitllots contra les bitlles. Els entrenaments seran 
esglaonats per tal de poder mantenir les distàncies de seguretat, el club compta amb 16 pistes i 
els entrenaments seran en torns de 6 jugadors. 
 
Foto: vista de les pistes en el primer entrenament CB Igualada 
 
Publicat al diari Mundo Deportivo el 29 de maig 

 

 

 

BITLLES CATALANES: EL CB OLIUS INICIA ELS ENTRENAMENTS   (30.05.2020) 
 

   

   

33  

Aquest divendres 29 de 
maig, el Club de Bitlles Olius 
(Solsonès) va iniciar els 
entrenaments, de moment 
amb un nombre molt reduït, 
Manuel Nogales, Felip Falla, 
Toni Márquez i Dolors 
Torres, van prendre part en 
la primera sessió 
d’entrenament complint 

molt estrictament les mesures  de seguretat, l’entrenament va ser individual  fent servir un joc 
de bitlles  cada un, desprès de cada tirada ells mateixos es plantaven de nou les bitlles. 
 
El CB Olius compta amb 60 socis tots ells amb moltes ganes de començar, però encara amb 
molt de respecte pel virus, així ens ho comentava Koen Balcaen, president del club, cal 
preparar-se per al inici de la competició tot i què per això caldrà esperar una mica més, 
vencerem al virus i tornarem més forts que mai, va dir. 
 
Foto:  vista de les pistes en el primer entrenament del CB Olius 
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BITLLES CATALANES: EL CB TERMITES LLEFIÀ JA ESCALFA MOTORS  (01.06.2020) 
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Des de aquest dilluns el CB Termites 
Llefià de Badalona ja pot començar 
els entrenaments individuals, ahir 
diumenge van dedicar la jornada a la 
desinfecció de tot el material comú. 
 
El club ha preparat un protocol molt 
estricte pel que fa a l’ús del material 
comú (bitlles), els entrenaments 
seran esglaonats per tal de poder 
mantenir les distàncies de seguretat, 
també caldrà desà el material 
desinfectat desprès de cada sessió 

d’entrenament, cada usuari farà servir els seus propis bitllots. 
 
Foto: Pistes del CB Termites Llefià 
 
Publicat al diari Mundo Deportivo el 3 de juny 

 

 

 
 

BITLLES CATALANES: EL SIURANENC DIU NO AL RACISME  (05.06.2020) 
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Els últims esdeveniments succeïts als 
Estats Units han estat la gota que ha 
fet vessar el got. No podem permetre 
que en el segle XXI el racisme continuï 
tant present en la vida de les 
persones. Per aquest motiu, des del 
Club de Bitlles Siuranenc d’Horta diem 
prou al racisme, i ens sumem a les 
campanyes engegades en contra 
d’aquesta xacra que, malauradament, 
també patim en el nostre país, en gran 
part per culpa de forces polítiques 
amb ideologies clarament feixistes. 
 
#blacklivesmatter  
 
 
 

Foto: Mural membres CB Siuranenc d’Horta 
 
Publicat al diari Mundo Deportivo el 10 de juny 

 

 

 
 
 
 



28 
 

BITLLES: RETORN A L’ACTIVITAT DEL CB SIURANENC D’HORTA  (07.06.2020) 
 

   

   

36  

Amb el començament del desconfinament, 
els i les bitllaires del Siuranenc d’Horta ja es 
preparen per reprendre les activitats tant 
aviat com sigui possible. De fet, ja han 
començat els entrenaments, de moment en 
grups reduïts i prenent totes les mesures 
higièniques de seguretat que recomana 
l’administració. 
 
A l’espera que ben aviat hi hagi les 
condicions idònies per tornar a competir i 
dur a terme les activitats habituals del club, 
que ja en tenen moltes ganes, després 

d’aquestes circumstàncies tant estranyes que ens ha tocat viure a tots plegats.  
 
Foto: Pistes de bitlles de la Plaça Botticelli – Horta (Barcelona) 

 

 

 
 

BOWLING: ELS CLUBS DE BOWLING INICIEN ELS ENTRENAMENTS   (10.06.2020) 
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Les instal·lacions de Baix Bowling de Sant 
Vicenç dels Horts obre les portes per a 
entrenaments d’esportistes federats, aquest 
dimarts una vintena d’esportistes ja han 
tingut ocasió d’iniciar l’activitat.  
 
Els primers a prendre contacte amb les pistes 
han estat jugadors dels clubs, Comarcal, 
Diamond, Flecha-1, Joventut Al-Vici i  
Sweetrade, Lluis Montfort responsable 
esportiu de la instal·lació, vetlla pel 
compliment de les mesures higièniques i de 

seguretat per a la pràctica esportiva, l’accés a la instal·lació es amb cita prèvia.  
 
Foto:  vista de les pistes 
 
Publicat al diari Sport el 12 de juny i al diari Mundo Deportivo el 17 de juny 
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BITLLES: PRIMERA TIRADA DE BITLLES DEL CB POBLENOU  (22.06.2020) 
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El Club de Bitlles Poblenou reprèn l’activitat, 
aquest diumenge s’han reunit 12 dels seus 
membres al Parc del Centre de Poblenou on 
tenen les seves pistes per disputar la 
primera tirada de bitlles desprès d’aturada 
forçada per la covid 19. 
 
Tots ells amb moltes ganes de començar la 
competició, han disputat dues partides en 
un format de 3 jugadors per equip i pista per 
tal de mantenir la distància de seguretat, 
han fet un total de cinc rondes en lloc de 
tres per compensar el nombre de jugadors 

per equip i s’han  repartit  les tasques, mentre un tira l’altre planta i el tercer pren nota de les 
puntuacions.  
 
Joan Barriendos, president del club, ha comentat que ha estat un plaer tornar-se a trobar, la 
competició ha tingut un aire festiu i poc a poc s’aniran incorporant tots els membres a 
l’activitat, ara toca ser prudents i garantir la seguretat, el club compta amb 25 socis i sòcies.  
 
Foto: vista de les pistes al Parc del Centre Poblenou  

 

 

 
 

BOWLING: REPRESA DE LA LLIGA MEDITERRÀNIA   (26.06.2020) 
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Desprès de l’aturada forçada per la Covid19, el 
Mediterrània Bowling Club, reprèn la lliga setmanal. 
Per tal de garantir la distància de seguretat les 
jornades es disputen en 2 grups, un els dimarts  i els 
dimecres el segon grup i així completar la jornada. 
 
A la lliga hi participen un total de 8 equips de 3 
jugadors i reserves, els ajustats resultats preveuen 
una final molt emocionant, l’equip Las Burbujitas A, 
format per  Pedro Jiménez, Dani Lozano, Marc 
Martín, Adrián Mejía i Dani González encapçalen  la 
classificació a només 2 punts del New Team, amb 
Carlos Iranzo, Kristian Colmenar, Edgar Lewtchenko i 
Humberto Mauri,  i a 3 punts del 3r. Akastsuki que el 

formen David Vizcaino, Eric Mata, José Rubio, Kike Rosa i Juanjo Bustos.  
 
Tot i que la lliga es disputava a les instal·lacions Ilusiona Splau de Cornellà, aquestes darreres 
jornades es celebraran a Baix Bowling. Està previst acabar el 8 de juliol, mentre que el 
lliurament de premis i trofeus no es farà fins el dia 14 a les mateixes instal·lacions.  
 
Foto: Jornada de la Lliga a Sant Vicenç dels Horts  
 
Publicat a Mundo Deportivo l’1 de juliol 
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BOWLING: SANT VICENÇ ACULL LA FINAL DE LA LLIGA TENPIN D’OR  (30.06.2020) 
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Aquest vespre les instal·lacions de Baix Bowling de Sant Vicenç dels Horts 
acullen la final individual de la 9a Lliga Tenpin d’Or organitzada pel Joventut 
Al-Vici, C.B. de Castelldefels. 
 
La competició de lliga es va haver d’aturar a causa de la crisis sanitària de la 

covid quan encara faltaven 10 jornades, els organitzadors vàren donar per acabada la 
competició per equips, ara en represa es disputarà la tradicional final individual reservada als 8 
millors classificats 

 

 

 

BOWLING: JORDI TUBELLA CAMPIÓ INDIVIDUAL DE LA LLIGA TENPIN D’OR  (02.07.2020) 
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Jordi Tubella del Joventut Al-Vici C.B. de Castelldefels es va erigir 
campió individual de la 9a Lliga Tenpin d’Or, celebrada aquest 
dimarts a les instal·lacions de Baix Bowling de Sant Vicenç dels Horts. 
Aquesta ha estat la primera competició oficial després de l’aturada 
per la covid. 
 

Resultats molt ajustats a la final i podi pels jugadors del Joventut Al-Vici, en primer lloc Jordi 
Tubella amb un total de 770 pals, seguit d’Álvaro-José Cardona amb 753 i en tercer lloc Albert 
Roca amb 740 pals. En 4t lloc Javier Taribó del Club Flecha-1 de Barcelona, 5è Àlvar Cardona el 
Sweetrade BC Les Franqueses, i el 6è, 7è i 8è lloc va ser Pau Ortega, Jordi Ponsico i Fernando 
Gómez, respectivament, del Joventut Al-Vici C.B.  
 
Pel que fa a la prova d’equips, la competició va ser suspesa per la pandèmia quan s'havien 
disputat 18 jornades de les 28 que formen aquesta lliga. Davant la impossibilitat de celebrar les 
10 jornades restants la junta directiva del club va donar per acabada la competició, atorgant el 
títol 2019-2020 a l’equip United Colors, integrat pels jugadors Fernando Gómez i Jordi Tubella 
amb un total de 135,5 punts;  en segon lloc l’equip Paper Groc, format per Álvaro-José i Àlvar 
Cardona amb 118,5 punts; l’equip BB+, amb David Ansaldo i Pau Ortega, ha estat  3r amb els 
mateixos punts.  
 
En l’apartat de rècords, Álvar Cardona ha assolit el màxim amb la màxima sèrie i la màxima 
partida tant scratch com amb handicap. Les màximes sèries per equip han estat per Paper 
Groc, la màxima partida d’equip scratch ha estat per BB+ i amb handicap per l’equip Sense-i.  
 
Tot i que la final individual s’ha celebrat a les instal·lacions de Baix Bowling, les jornades de 
lliga en la que hi han participat  8 equips, es van disputar a les instal·lacions Ilusiona Splau de 
Cornellà de Llobregat. La competició ha estat organitzada pel Joventut Al-vici C.B. i 
homologada per la FCBB. Un cop acabada la competició es va tenir lloc el tradicional lliurament 
de premis de mans de Joan Creus, president del club organitzador sota les mesures estrictes de 
seguretat determinades per salut.  
 
Foto: finalistes 
 

Publicat al diari Sport el 3 de juliol 
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BOWLING: CLINIC ESPORTIU A BAIX BOWLING   (06.07.2020) 
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El proper dissabte les instal·lacions de Baix Bowling 
de Sant Vicenç del Horts, acullen un clínic de tècnica 
i pràctica a la pista, amb el temari següent: boles, 
pistes i joc físic, lectura de pistes i patrons. El curs 
l’oferirà el reconegut esportista Lluis Montfort, preu 
popular de 35€, horari de 17 a 20h les places son 
limitades, interessats i interessades contacteu 
directe amb el Lluis. 
 
Data: 11/07 
 
Horari: 17 a 20h 
 
Preu: 35€  
 
Foto: Lluis Monfort impartint un clínic a Suècia  

 

 

 

BOWLING: LAS BURBUJITAS CAMPIONS DE LA LLIGA MEDITERRÀNIA  (09.07.2020) 
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L’equip de Las Burbujitas, format per, Adrià 
Mejía, Dani González, Dani Lozano, Marc 
Martín i Pedro Jiménez, es va proclamar 
campió en la darrera jornada de la Lliga 
Mediterrània al imposar-se per 8 a 0 a l’equip 
Yelow Power, amb un total de 172 punts. 
 
L’equip New Team, amb Carlos Iranzo B, 
Carlos Iranzo R, Edgar Lewtchenco, Humberto 
Mauri i Kristian Colmenar,  tot i perdre el seu 
enfrontament va mantenir el segon lloc 
acumulant un total de 163 punts, Akatsuki 
que també va perdre el darrer enfrontament 
va quedar en el 3r lloc, l’equip l’han format David Vizcaino, Eric Mata, José Rubio, Juanjo 
Bustos i Kike Rosa acumulant 153 punts.  
 
Adrià Mejía ha estat el millor jugador individual scratch amb una mitjana de 186,10 mentre 
que José Rubio ho ha estat amb handicap assolint una mitjana de 203,50  
 
El Mediterrània BC de Barcelona, és l’organitzador de la lliga, tot i que enguany la competició 
se celebrava a les instal·lacions de Ilusiona Splau a Cornellà, en la represa desprès de l’aturada 
per la Covid, han estat les pistes de Baix Bowling de Sant Vicenç dels Horts qui van acollir la 
competició.  
 
Foto: components dels equips campió i subcampió  
 
Publicat al diari l’Esportiu l’11 de juliol 
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FCBB: CONVOCATÒRIA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA   (21.08.2020) 
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De conformitat amb el que disposen els nostres estatuts, i per acord de la 
junta directiva celebrada el dia 21 de juliol, per la present es convoca a tots 
els presidents i presidentes dels Clubs a la preceptiva sessió de l’Assemblea 
General Ordinària que tindrà lloc el dimarts 22 de setembre 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, per tal de tractar els punts següents:  
 
Ordre del dia  
 
1.   Constitució de l'assemblea 
 
2.    Informe del President.  
 
3.    Aprovació, si s’escau, de la  memòria de les activitats de l’exercici 2019 de Bolo Palma, 
Bowling Tenpin, Bolos Leoneses i Bitlles Catalanes. 
 
4.    Aprovació, si s’escau de la liquidació de l’exercici econòmic de l’any 2019 amb el tancament 
del balanç i compte de resultats.  
 
5.    Aprovació, si s’escau, del pla general d’actuació, acord de funcionament, programes 
d’activitats, calendaris esportius i pressupost de l’exercici 2021 ordinari, extraordinari i 
finançament. 
 
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.    Nomenament de dos interventors, entre els assistents a l’assemblea,  que aprovaran i 
signaran l’acta conjuntament amb el president i el secretari.  
 
 Barcelona, 21 d’agost 
 
  
 
Nota : Aquelles entitats que desitgin fer esmenes als documents objecte d’aprovació, podran 
fer-ho per escrit fins a les 20 hores del dia 7 de setembre de 2020, 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. 
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BOWLING: REPRESA DE LA LLIGA CATALANA PER LA DIVISIÓ D’HONOR  (02.09.2020) 
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Aquest diumenge 6 de setembre se celebra la 
darrera jornada de divisió d’honor la de la Lliga 
Catalana corresponent a la temporada 2019-
20. 
 
L’Equip A del Sweetrade Bowling Club- Les 
Franqueses invicte en tota la temporada serà 
el campió indiscutible, la retirada de l’equip 
del BC Diagonal amplia la distància entre el 
capdavanter i el següent classificat, el repte és 
ara per la segona posició que està entre els 
equips Joventut Al-Vici, CB  A de Castelldefels i 
el Cat Bowling Figueres.  

 
Les instal·lacions de Ilusiona Girobowling de Salt acullen aquesta jornada amb totes les 
mesures anti-covid establertes.  
 
Foto: Equip A Sweetrade BC  
 
Publicat al diari l’Esportiu el 4 de setembre 
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BOWLING: SWEETRADE CAMPIÓ DE LLIGA CATALANA DIVISIÓ D’HONOR  (07.09.2020) 
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El Sweetrade Bowling Club 
– Les Franqueses, format 
per Àlvar Cardona, Andrés 
Sanz, Artur Colomer, Íngrid 
Julià, Lee Yu Wen i Lluis 
Montfort, guanyen el títol 
de la Lliga Catalana de 
Divisió d’Honor amb un 
total de 158 punts. 
 
El segon lloc ha estat per 
l’equip del BC Diagonal de 
Sant Vicenç dels Horts, tot i 
no poder disputar la 

darrera jornada a causa de la Covid. En tercer lloc i 96 punts l’equip A del Joventut Al-Vici de 
Castelldefels, forma per, Álvaro-José Cardona, David Ansaldo, Fernando Gómez, Jordi Tubella i 
Pau Ortega, l’equip de l’Alt Empordà Club Cat Bowling Figueres, amb Carlos Dominguez, Carlos 
Martí, Daniel Cuartero, Daniel Puentes, Manel Gimeno i Rong Bing Siti Ling, ha quedat en la 
quarta posició salvant la categoria. Els equips del Diamond BC de Sabadell i Xtreme BC de Sant 
Joan Despí baixen a la primera divisió.  
 
Cal destacar els bons resultats individuals de Lluis Montfort amb una mitjana en la competició 
de lliga de 214,92 encapçalant la classificació, Joan Vall (BC Diagonal) 210,19, Artur Colomer 
amb 208,69 Àlvar Cardona i Sergi Montaña (BC Diagonal) amb 201,36 i 201,15 respectivament. 
Per primer cop la competició de lliga s’ha disputat amb equips mixtes, , Íngrid Julià ha estat la 
millor jugadora femenina amb una mitjana de 193,36 i 9a posició de la classificació general 
 
Les instal·lacions de Girobowlig de Salt, va acollir la darrera jornada de la lliga catalana de la 
divisió d’honor que va tenir lloc diumenge 6 de setembre. La competició ha estat organitzada 
per la Federació Catalana de Bitlles i Bowling amb el suport del Consell Català de l’Esport, amb 
una participació de 38 esportistes de 6 equips de Catalunya 
 
Foto: Equip A Sweetrade BC / Campions de Lliga 
 
Publicat al diari l’Esportiu el 12 de setembre 
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BITLLES CATALANES: TORNEN LES COMPETICIONS DE BITLLES CATALANES  (14.09.2020) 
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Després de mig any aturades, aquest mes de 
setembre han tornat les competicions de 
bitlles catalanes organitzades per la Federació 
Catalana de Bitlles i Bowling. De moment, uns 
quants clubs de tot Catalunya han reprès la 
Lliga Catalana 2019-2020, que està previst 
finalitzi a mitjans d’octubre. 
 
També està previst que els propers 17 i 25 
d’octubre es disputin els Campionats de 
Catalunya Individuals 2020, el de categoria 
Infantil a Olius (Solsonès), i l’Absolut i Sub 25 a Badalona (Barcelonès). El 8 de novembre se 
celebrarà a Salomó (Tarragonès), el Campionat de Catalunya de Clubs.  
 
Tal i com ha de ser en aquests temps, la represa de la competició s’està fent amb totes les 
mesures higièniques i de seguretat que marquen els protocols del Consell Català de l’Esport i 
de la federació.  
 
Foto: Integrants dels equips Olius i Castellserà. Grup 5 de la Lliga Catalana 
 

Publicat al diari Mundo Deportivo el 18 de setembre 
 

 

 

BOWLING: ULTIMA JORNADA LLIGA CATALANA PER LA SEGONA DIVISIÓ   (18.09.2020) 
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Platja d’Aro acull aquest cap de sermana la darrera jornada 
de Lliga Catalana de segona divisió, pendent de la temporada 
2019-20, aquesta jornada definirà els campions de grup i els 
equips que passen a disputar la final d’ascens el proper 
diumenge 27 de setembre.  
 
La classificació provisional del grup A, està molt ajustada 
entre els equips del CB Penedès de El Vendrell, Tomahawk 
BC de Bellvís i l’equip A del Mediterrània BC de Barcelona. 
Pel que fa als equips del grup B, la situació és la mateixa i la 
disputa està entre el Cats de Matarò, CB Barcelona i CB 
Granollers. Els equips en fase de descens ja sense cap 
oportunitat són el Nou BC de Mataró i Xtreme BC  de Sant 
Joan Despí. 
 
Classificació provisional a punts: Grup APenedès 96; Tomahawk 84; Mediterrània A 82; Flecha1 
81; Sweetrade C 59; Nou 46.  Grup B: Cats 97; Barcelona 87; Granollers 81; Breaking Bowlers 
74; Mediterrània B 63 I Xtreme 48 
 
Foto: Cats BC líders del grup B 
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BOWLING: TOMAHAWK CAMPIÓ DE LLIGA CATALANA 2ª DIVISIÓ GRUP A   (20.09.2020) 
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L’equip del Tomahawk 
Bowling Club de Bellvís, 
campió de 2ª divisió grup 
A de la  Lliga Catalana 
2019-2020, el conjunt 
format per Estefan Solé, 
Daniel Villarroya, Benet 
Ballespí i Cristian Zueco es 
van erigir campions, 1 
punt per davant de l’equip 
del CB Penedès de El 
Vendrell. 
 
L'equip lleidatà va superar 
els 12 punts que li portava 
d’avantatge el Penedès i 
els va superar per un punt 
en una emocionant 
partida final que capgirava el marcador, en el darrer enfrontament Tomahawk vencia per 9-1 al 
Mediterrània, aquest resultat els feia vencedors i relegava al Mediterrània a la 4ª posició 
també per un punt, el perdien l’oportunitat de disputar la final d’ascens, prevista per 
diumenge 27. 
 
Classificació final: Tomahawk 124 punts; Penedès 123 punts; Flecha-1 98 punts; Mediterrània A 
97 punts; Sweetrade C 84 punts i Nou BC 46 punts. Daniel Villarroya del Tomahawk CB, ha 
estat el millor jugador individual amb una mitjana de 200,03. 
 
Tomahawk assoleix l’ascens directe a la primera divisió, Penedès i Flecha -1 disputaran la final 
d’ascens, Mediterrània manté la categoria, Sweetrade C disputarà la final de permanència i el 
Nou BC, baixa a la 3ª divisió. 
 
Les instal·lacions de Bowling d’Aro va acollir la jornada final de la 2a divisió A, seguint els 
protocols i mesures de seguretat anti COVID. 
 
Foto: Tomahawk campió 2a divisió A 
 
Publicat al diari Sport el 25 de setembre 
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BOWLING: ASCENS DIRECTE A PRIMERA PEL CATS BC   (21.09.2020) 
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El Cats Bowling Club de Mataró, format 
per Manuel Hernández, Rafael Puig, Pablo 
Caballero, Pedro López, Pere Escobar i 
Xavier Comas, aconsegueixen l’ascens 
directe a la primera divisió en proclamar-
se campions del grup B de 2ª divisió de la 
Lliga Catalana 2019-2020. 
 
En segon lloc el CB Barcelona amb, 
Fernando Sanz, Xavier Albert, Jorge 
Ambrós, Pedro Tudela, Raúl García i Òscar 
Valverde. El Club Bowling Granollers va 
saber mantenir l’avantatge que portava al 
Breaking Bowlers de Barcelona, mantenint 
la tercera posició de sortida, posició que els dona el dret de disputar la final d’ascens a la 
primera divisió. 
 
Diumenge 20 les instal·lacions de Bowling d’Aro van acollir la darrera jornada de lliga 
corresponent a la temporada 2019-20 amb totes les mesures de seguretat establertes en el 
protocol de la FCBB. 
 
Un total de 6 equips i  41 esportistes han format el grup B de la 2ª divisió de la Lliga Catalana 
que organitza la Federació Catalana de Bitlles i Bowling amb el suport del Consell Català de 
l’Esport.  
 
Foto: Club Cats Bowling – Campions  
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BOWLING: TOMAHAWK I CATS ASCENS DIRECTE A PRIMERA DIVISIÓ  (23.09.2020) 
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Els equips Tomahawk de Bellvis i Cats de 
Mataró, van assolir l’ascens directe a la 
primera divisió en proclamar-se campions 
de grup de segona divisió el passat 19 i 20 
de setembre. 
 
Les instal·lacions de Bowling d'Aro a Platja 
d'Aro, van acollir la 4a jornada de la Lliga 
corresponent a la temporada 2019-2020. 
 
L’equip lleidatà format per Estefan Solé, 
Daniel Villarroya, Benet Ballespí i Cristian 
Zueco es van erigir campions del grup A, 
en un emocionat darrer enfrontament 
contra el Mediterrània BC de Barcelona,  
que va capgirar el marcador, superant  per 
1 punt l’equip del CB Penedès de El 
Vendrell que fins la darrera partida anava al capdavant de la classificació i relegant al quart lloc 
al Mediterrània també per un punt. El CB Flecha -1 de Barcelona va ser tercer. 
 
Merescuda victòria del Club Cats de Mataró, líder tota la lliga, Manuel Hernández, Rafael Puig, 
Pablo Caballero, Pedro López, Pere Escobar i Xavier Comas, va aconseguir un total de 118 
punts, el segon lloc i també amb 118 va ser pel CB Barcelona i completant el podi el CB 
Granollers. 
 
Els equips CB Penedès de El Vendrell, CB Flecha-1 de Barcelona, CB Barcelona, BC Granollers de 
Montmeló juntament amb el Sweetrade BC “B” de Les Franqueses, disputaran la final 
d’ascens/permanència a primera el proper diumenge 27 de setembre a les instal·lacions de 
Bowling Ozone Lleida. Mentre els equips Sweetrade BC “C”, Mediterrània BC “B” de Barcelona, 
Team Ilerdense de Lleida, Mediterrània BC “D” i Terrassa BC “C”, s’enfrontaran en la final 
d’ascens/permanència a segona divisió diumenge 27 de setembre a les instal·lacions Ilusiona 
Girobowling de Salt 
 
A segona divisió hi ha participat un total de 80 esportistes que formaven els 12 equips de tota 
Catalunya. La competició de lliga està organitzada per la Federació Catalana de Bitlles i Bowling 
amb el suport del Consell Català de l’Esport. 
 
Foto: Tomahawk i Cats  
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BOWLING: FINALS D’ASCENS LLIGA CATALANA 2019-2020  (26.09.2020) 
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Aquest diumenge es disputen simultàniament les finals de la Lliga 
Catalana d’ascens a la primera i segona divisió, les instal·lacions Ozone 
Lleida i Girobowling de Salt acullen la competició. 
 
Els equips Sweetrade B de les Franqueses del Vallès, Penedès A de El 
Vendrell, Barcelona i Flecha-1 de Barcelona i Granollers de Montmeló, disputaran la final 
d’ascens a la primera divisió, els cinc equips lluitaran per assolir un lloc a la primera divisió a la 
Lliga 2020-2021, Lleida acull aquesta jornada.  
 
Les instal·lacions de Girobowling de Salt son l’escenari de la final d’ascens a segona divisió, els 
equips Sweetrade C, Mediterrània D de Barcelona, Team Ilerdense de Lleida i els equips 
Terrassa B i C, s’enfrontaran per aconseguir l’ascens. 
 
Amb aquesta jornada final, es dona per acabada la Lliga Catalana 2019-20 que es va haver 
d’aturar a causa de la COVID-19, la competició es durà a terme a porta tancada i seguint els 
protocols establerts per tal de garantir la màxima seguretat als esportistes. 

 

 

 

BOWLING: L’EQUIP B SWEETRADE BC GUANYA LA FINAL D’ASCENS A PRIMERA DIVISIÓ 

  (28.09.2020) 
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El Sweetrade Bowling Club – Les Franqueses “B”, format per 
Marina Sarda, Enric Carrió, Rubén Sanz, Víctor Hurtado, Joan i 
Xavier Piqué, manté la categoria a primera divisió en guanyar la 
final que es va celebrar ahir diumenge a les instal·lacions de 
Bowling Ozone de Lleida. 
 
El conjunt del Sweetrade van acabar la jornada invictes amb un 
total de 43 dels 50 punts en que estaven en joc. El segon lloc va 
ser per l’equip del Bowling Club Granollers, amb Maria Gómez, 
Javier Hernández, Antonio Segura, Pere Tusquellas i Joel 
Tortosa, amb 30 punts, completa el podi el CB Barcelona, amb 
29 punts i format per Fernando Sanz, Jorge Ambrós, Òscar 
Valverde, Raúl García i Xavier Albert.  
 
Juan Serrano del Club Flecha-1 de Barcelona, ha estat el millor jugador de la jornada amb un 
total de 1408 pals (201,14 de mitjana), mentre Raúl García del CB Barcelona aconseguia la 
millor partida amb 278 pals.  
 
Amb aquesta final queda definida la primera divisió per la temporada 2020-2021 que 
juntament amb el Sweetrade i prendran part els equips dels clubs Diamond de Sabadell, 
Xtreme A de St. Joan Despí, Tomahawk de Bellvís, Cats de Mataró i Comarcal de Terrassa.  
 
Foto:  Equip campió Sweetrade B  
 
Publicat al diari Sport el 2 d’octubre 
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BOWLING: SWEETRADE CAMPIÓ DE LA FINAL DE SEGONA DIVISIÓ LLIGA CATALANA  (28.09.2020) 
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L’Equip C del Sweetrade Bowling Club – Les 
Franqueses format per, Patrick Guerre, Juan Carlos 
Ibáñez, Gerard Medina, Xavier Mayor i Francisco 
José Cano, guanya l’ascens a la 2a divisió en 
proclamar-se campió de la final ascens celebrada 
aquest diumenge a les instal·lacions de 
Girobowling de Salt. 
 
Duel pel lideratge entre els equips del Sweetrade i 
el Team Ilerdense format pels germans, Alfonso i 
Francisco Gordillo, Francisco José Botero, Miquel 
Àngel i Pau Porté, abans de jugar el darrer enfrontament l’equip del Team Ilerdense superava 
per dos punts al Sweetrade, els resultats dels darrer enfrontament van capgirar el marcador, 
imposant-se per 6 punts al segon classificat. Els dos equips pugen a la segona divisió  
 
Daniel López de Murillas del Mediterrània Bowling Club de Barcelona, va ser el millor jugador 
de la jornada amb una mitjana de 186,30, mentre Patrick Guerre del Sweetrade feia la millor 
partida amb 225.  
 
Amb aquesta final queda definida la segona divisió per la temporada 2020-2021, que 
juntament amb Sweetrade i Team Ilerdense, i seran, Breaking Bowlers, Mediterrània, 
Barcelona, Flecha-1  de Barcelona, Terrassa i Comarcal de Terrassa, Joventut Al-Vici de 
Castelldefels, Seven-3 de Sant Vicenç dels Horts, Penedès de El Vendrell i Granollers de 
Montmeló. 
 
Foto:  Equip C del Sweetrade BC.  

 

 

 
 

BOWLING: ES REPRENEN ELS CAMPIONATS DE CATALUNYA 2019-2020  (03.10.2020) 
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Les instal·lacions de Ilusiona Girobowling acullen 
del 3 a l’11 d’octubre, la 3ª sèrie dels Campionats 
Nacionals de Catalunya 2020 que es va haver 
d’ajornar a causa de la pandèmia de la Covid 19, un 
total de 62 esportistes de 12 clubs catalans, 
disputaran la darrera sèrie que dona pas a la 
classificació de les proves individual, parelles i 
equips.  
 

La competició tindrà lloc els dies 3,4 i 11 d’octubre a porta tancada i seguint els protocols 
establerts per tal de garantir la màxima seguretat als esportistes. 
 
Foto: vista de la instal·lació  
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BITLLES CATALANES: LA LLIGA BARCELONA POSA EN MARXA LA TEMPORADA 

2020/2021  (07.10.2020) 
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Amb la celebració de les tres 
primeres partides de la Lliga 
Barcelona, el passat diumenge 4 
d’octubre es va donar el tret de 
sortida a la temporada 2020/2021 
de competicions oficials de bitlles 
catalanes. L’equip B dels Colobrers, 
de Castellar del Vallès, és el primer 
líder de la competició amb 6 punts, 
els mateixos que el Sagrada 
Família. Aquests dos equips són els 
únics que van aconseguir guanyar 
les tres partides en joc. 
 
Aquesta temporada, per tal de complir amb totes les mesures de seguretat sanitària 
que estableixen els protocols de la FCBB, cada jornada es disputarà en quatre o cinc 
seus diferents. El passat diumenge la competició es va celebrar a Barcelona (Camp de 
l’Arpa, Horta i Poblenou), Palau-solità i Plegamans i Sant Martí Sarroca. La propera 
jornada de competició serà el dia 8 de novembre.  
 
Foto:  Els integrants del Club Fartucs Bitlles van començar la competició al barri d’Horta de 
Barcelona 
 
Publicat al diari l’Esportiu el 9 d’octubre 
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BOWLING TENPIN: ÁNGEL GARCÍA CAMPIÓ DEL MÀSTER SÈNIOR 2020   (13.10.2020) 
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Ángel García de l’Associació Bowling 
Catalunya Sènior 2015 es va erigir campió 
del 5è Màster Sènior, celebrat  dissabte 10 
d’octubre a les instal·lacions d’Aro Bowling 
de Platja d’Aro, amb la participació dels 24 
millors classificats dels Circuits Sènior 
2019-2020. 
 
Molt ajustats els resultats entre els quatre 
primers Ángel Garcia amb un total de 111 
punts va assolir el primer lloc, seguit 
d’Albert Roca del Joventut Al-Vici amb 107 
punts i completant el podi Javier Taribó del 
Club Flecha-1 amb 102 punts. 
 
Classificació final del circuit sènior 2019-
2020 desprès de les 5 proves celebrades 
han estat, Vicenç Ventura del CB Penedès, Fernando Gómez del Joventut Al-Vici, C.B. i Carlos 
Marti, del Club Cat Bowling Figueres.  
 
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 
2019-2020 de les competicions d’aquesta categoria.  
 
La jornada es va cloure amb el lliurament de premis i trofeus als campions de la prova màster i 
del 5è Circuit Sènior de mans d’Albert Roca president de l’entitat organitzadora acompanyat 
de Carlos Martí, vicepresident.  
 
Foto: Podi màster i circuit sènior 2019-20  
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BITLLES CATALANES: EN MARXA LA LLIGA TERRES DE L’EBRE 2020/2021  (14.10.2020) 
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Les pistes de bitlles de El Perelló (Baix 
Ebre), van acollir el passat diumenge dia 
11 d’octubre, la posada en marxa de la 
Lliga Terres de l’Ebre 2020/2021, que 
degut a les actuals circumstàncies només 
compta amb la participació de vuit equips 
de quatre clubs del Montsià i el Baix Ebre. 
 
La Galera A, Cérvol Vinaròs i el Perelló C 
van guanyar les dues partides en joc i 
lideren la classificació. Masdenverge i el 
Perelló A van guanyar una partida cada 
equip, mentre que la Galera B, el Perelló B 
i Fora Forat Vinaròs van perdre les dues. 
 
Un cop acabada la competició es va duu a 
terme, el lliurament dels trofeus de la Lliga 
2019-2020, l’acte va estar presidit per l’Alcaldessa de El Perelló, Sra. Maria Cinta Llaó, 
acompanya de Joan Ricart, president de la FCBB, Isabel Pallarès, presidenta de l’A.J.P. de El 
Perelló, i Joan Francesc Brull, president de la secció de bitlles d’aquesta associació. 
 
Els equips guardonats de primera divisió, Cérvol Vinaròs campió, la Galera B, subcampió i en 
tercer lloc Godall B. Catalònia Forn de Carlos B, campió, Fora Forat de Vinaròs segon classificat 
i completant el podi de 2a divisió l’equip C de El Perelló.  
 
Foto – Premiats de primera i segona divisió 2019/2020  
 
Publicat al diari l’Esportiu el 15 d’cotubre 
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BITLLES CATALANES: LA FCBB LLIURA JOCS DE BITLLES ALS CLUBS DE LES TERRES DE 
L’EBRE  (16.10.2020) 
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Diumenge 11 d’octubre, en el 
marc de la primera jornada de la 
Lliga Terres de l’Ebre 2020-2021, 
Joan Ricart, president de la 
Federació Catalana de Bitlles i 
Bowling, va fer el lliurament de 
jocs de bitlles a cinc clubs de les 
Terres de l’Ebre per tal d’ajudar-
los en les tasques de promoció 
que duen a terme. Aquesta 
acció s’ha pogut fer gràcies a la 
col·laboració amb Consell Català 
de l’Esport. 
 
Els clubs de bitlles de la Sénia, la Galera i Godall, tots tres del Montsià, tenen una llarga 
tradició en la promoció de les bitlles catalanes, i han fet arribar aquest esport als nois i noies 
de les seves poblacions. Entre els tres clubs sumen un total de 16 títols de campions de 
Catalunya individuals en categories de joves (entre benjamina i sub 25), i diversos dels seus 
jugadors han format part de la Selecció Catalana de Bitlles.  
 
El C.B. Catalònia de Jesús i l’A.J.P. el Perelló han iniciat més recentment la promoció de les 
bitlles a la comarca del Baix Ebre, però ja compten amb un bon nombre de joves bitllaires, i 
estan força implicats en l’organització de competicions oficials de bitlles. L’any 2019, el 
Catalònia de Jesús va organitzar el Campionat de Catalunya Individual Infantil, i el Perelló la 
Final a Vuit de la Copa Generalitat.  
 
Foto: Joan Ricart acompanyat dels representants dels cinc clubs i les autoritats locals de El 
Perelló 
 
Publicat al diari l’Esportiu el 22 d’octubre 
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BOWLING: DOL PER LA MORT DE MARCEL·LÍ SANGÉS  (26.10.2020) 
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La Federació Catalana de Bitlles i Bowling, lamenta profundament la pèrdua de 
Marcel·lí Sanges Esmerats, figura entranyable i estimada del bowling català, 
que ha traspassat avui a l’edat de 77 anys a Montbrió del Camp.  
 
En Marcel·lí practicava el bowling federat des de 1966. Va ser fundador de Les 
Gavarres Bowling Club de Reus l’any 2002, i en va ser president del 2002 al 
2007. Va participar en nombroses ocasions al campionat d’Europa Sènior ESBC. 

  

 

 

 
 

FCBB: COMUNICAT   (30.10.2020) 
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Arran de les noves mesures de restricció de l’activitat i la mobilitat 
aprovades pel PROCICAT i anunciades aquest dijous pel Govern amb 
l’objectiu de contenir el brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al 
territori de Catalunya, queden suspeses totes les competicions de bitlles 
catalanes i de bowling tenpin previstes pels propers 15 dies. Resta prohibida 
la celebració de competició així com la realització d’entrenaments. 

 

 

 
 

FCBB: COMUNICAT   (20.11.2020) 
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Arran de l’aprovació del Pla d’obertura progressiva d’activitats per combatre 
la segona onada de la Covid-19, que ha estat aprovat pel PROCICAT i 
anunciat aquest dijous pel Govern, la Secretaria General de l’Esport i de 
l’Activitat Física detalla l’afectació que aquestes tindran en el sector esportiu 
i de l’activitat física a partir del proper dilluns 23 de novembre i fins el 6 de 
desembre, coincidint amb la posada en marxa del primer tram del Pla: 
 
Es permet l’obertura al públic de les instal·lacions i els equipaments 
esportius, amb limitacions, per dur a terme pràctica esportiva i 
entrenaments. Les instal·lacions a l’aire lliure podran obrir amb un aforament màxim del 50 
per cent i control d’accés, mentre que en les instal·lacions cobertes l’aforament màxim serà del 
30 per cent i amb cita prèvia, garantint la ventilació dels espais. 
 
Més informació:  
 
https://esport.gencat.cat/ca/detalls/noticia/nota-pla-obertura_1rtram  
 
Les competicions de moment hauran d’esperar  

 

 

 

https://esport.gencat.cat/ca/detalls/noticia/nota-pla-obertura_1rtram
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BITLLES CATALANES: L’ESCOLA DE BIRLES DE LA SÉNIA REPRÈN L’ACTIVITAT  (30.11.2020) 
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Aquest últim dissabte de novembre, les 
pistes municipals de bitlles de La Sénia, 
situades a la zona esportiva d’aquesta 
localitat, han acollit de nou les activitats de 
l’Escola de Birles del C.B. la Sénia, que com 
totes les activitats esportives han estat 
aturades els últims mesos. 
 
El primer entrenament, dirigit pel veterà 
bitllaire Daniel Cervera, s’ha fet seguint 
tots els protocols de seguretat sanitària 
establerts. Totes aquestes mesures no han 
sigut cap impediments perquè els xiquets i 
xiquetes de la Sénia hagin tornat a gaudir 
d’allò més de les bitlles catalanes.  
 
Natàlia Verge, presidenta del C.B. la Sénia 
ha manifestat la seva satisfacció per la represa de les activitats, que de moment s’haurà de 
limitar a els entrenaments dels dissabtes al matí, tot esperant que properament es posi en 
marxa la competició oficial federada.  
 
Foto: imatges de la jornada  
 
Publicat al diari Sport l’1 de desembre 

 

 

 
 

FCBB: COMUNICAT  (03.12.2020) 
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D’acord amb la Resolució SLT 2983/2020, de 21 de novembre, que permet 
l’obertura dels clubs i instal·lacions a l’aire lliure, a partir del dilluns 23 de 
novembre, manté l’ajornament de totes competicions previstes d’arreu de 
Catalunya. Aquesta restricció inclou totes les competicions organitzades tant 
per la FCBB com pels clubs.  
 
Tenint  en compte, i sempre que l’evolució de l’actual crisi sanitària ho 
permeti, fins al tram 4 (que entraria en vigor el dia 4 de gener de 2021) no 
estaria permès reprendre l’activitat esportiva competitiva; la Federació 
Catalana de Bitlles i Bowling ha decidit cancel·lar i donar per finalitzat el calendari de 
competicions oficials corresponents a la temporada 2019-2020.   

 
Competicions cancel·lades definitivament: 
 
Màster de bowling  
Campionat de Catalunya Individual infantil de bitlles catalanes 
Campionat de Catalunya Individual absolut i sub 25 de bitlles catalanes 
Campionat de Catalunya de Clubs de bitlles catalanes  
Màster de bolos leoneses 
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BOWLING: DOL AL BOWLING CATALÀ PEL DECÉS DE JOAN CREUS  (07.12.2020) 
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La Federació Catalana de Bitlles i Bowling, i 
especialment el bowling català, està de dol per la 
pèrdua de Joan Creus, que morí el 5 de desembre a 
l’edat de 73 anys a Castelldefels, excel·lent company 
d’equip, molt estimat, i amb una abassegadora 
personalitat. 
 

En Joan s’inicia al bowling al Boliche de Barcelona, 
jugà en diversos clubs, Joventut CB, RCD Espanyol, 
Club de 7 a 9, i novament al Joventut, entitat que va 
presidir del 1984 al 1992, i a partir del 2005 fins a 
l’actualitat. Fou el primer jugador de l’estat en 
guanyar un torneig internacional (Perpinyà 1973) a una mitjana de 200. Ja de molt jove va 
guanyar diverses competicions individuals, per parelles i per equips. Fou tres vegades campió 
individual de Catalunya, membre de l’equip que guanyà en cinc ocasions el Campionat estatal de 
Clubs i la Liga Nacional, i de la potent selecció catalana que dominava el bowling als anys 80. Un 
cop aconseguida l’afiliació internacional de la nostra federació l’any 2007,va formar part en 
diverses ocasions de l’equip català en els Campionats d’Europa Sènior (ESBC).  

 
 

  

 
 

BITLLES CATALANES: CANAL TERRES DE L’EBRE VISITA L’ESCOLA DE BITLLES DE LA 

SÉNIA  (16.12.2020) 
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Des de finals de novembre les 
pistes municipals de bitlles de 
La Sénia, situades a la zona 
esportiva d’aquesta localitat, 
acullen de nou les activitats de 
l’Escola de Birles del C.B. la 
Sénia. Aquest dissabte un equip 
de Canal Terres de l’Ebre els va 
visitar i fer un ampli reportatge. 
 
Natàlia Verge, presidenta del 
club, juntament amb Daniel Cervera dirigeixen els entrenaments tots els dissabte al matí.  
 
Punxa l’enllaç per veure el reportatge:  https://youtu.be/Wn0hXrwDovY  
 
Foto: imatge de la jornada 
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BITLLES CATALANES: GODALL GUARDONAT ALS PREMIS ESPORTIUS TERRES DE 
L’EBRE  (23.12.2020) 
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El passat 17 de desembre es van lliurar el 
Premis Esportius Terres de l’Ebre 2020, 
Jaume Fandos va rebre de mans de 
Gerard Figueras, Secretari General de 
l’Esport i l’Activitat Física, el guardó en 
qualitat de campions de Copa Generalitat 
i Supercopa de Catalunya 2019. 

 
El Club de Bitlles Godall, que va recollir 
dos premis, va estar l’únic equip de bitlles 
premiat en aquesta edició que va tenir 
lloc a l’Auditori Felip Pedrell de Tortosa, 
l’acte va estar presidit per Gerard 
Figueras, Secretari General de l’Esport i 
l’Activitat Física, juntament amb 
l’alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roigé, el 
delegat del Govern, Xavier Pallarés, i la representant territorial de l’Esport, Cinta Espuny.  
 
A causa de les mesures de seguretat i prevenció de la Covid, el CB Godall només va poder anar 
representat per Francisco Aguiar i Jaume Fandos, president i capità del club.  
 
Més de 100 premis per a esportistes i clubs federats, 3 per a forjadors/es, 1 record “en 
memòria” i 11 per a clubs que celebraven l’aniversari, han estat els guardons lliurats en la 7a 
edició.  
 
Foto: Jaume Fandos en el moment de rebre el guardó  

 

 

 
 
 


