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31/05/2017
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El Sweetrade campió de la Copa Generalitat
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Campionat de Catalunya de Clubs a Godall
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Agustín Moreno i Luís Manuel González campions de la Copa
Federació
Àlvar Cardona campió del III Open Sant Vicenç
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la Galera campió de Catalunya
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Dominique Lafarge campió del Màster Sènior
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Torneig Llunes d’Estiu

30/06/2017

49

El C.B. la Penya del Bistec campió de la Copa Generalitat

03/07/2017

50

Álvaro-José Cardona cinquè en la prova individual del Campionat
d’Europa Sènior ESBC
El Circuit Sènior obre la temporada

05/07/2017

51

12/07/2017

52

Margarita Roa i Àlvar Cardona campions de la medalla UFEC
2017
Sis edicions de la Lliga Catalana

17/07/2017

52

31/07/2017

53

El C.B. la Galera, un club guanyador

11/08/2017

54

Bons resultats d’Álvaro-José Cardona a l’Open Sènior de Munic

14/08/2017

55

El Joventut Al-Vici C.B. celebra els 50 anys

17/08/2017

56

IX Gran Premi Catalunya de bitlles catalanes

01/09/2017

57

El Sweetrade B.C. les Franqueses tanca la temporada amb èxit

02/09/2017

58

El C.B. la Galera Supercampió

05/09/2017

59

10è Campionat de Catalunya Qubica-AMF

12/09/2017

60

Comença la temporada 2017/2018

15/09/2017

60

Ingrid Julià i Lluís Montfort campions de Catalunya del QubicaAMF
Jordi Burgas campió de la 10a Copa Gironina

18/09/2017

61

20/09/2017

62

La Selecció Catalana al Swis International Team Event

21/09/2017

63

5a posició per a la Selecció Catalana al Swis International Team
Event
En marxa el VIII Torneig Joventut Al-Vici, V Trofeu Vila de Sant
Vicenç dels Horts
Marcial Ovide i Joan Vall campions del VIII Torneig Joventut AlVici
Tot a punt per a la 28a Lliga Catalana
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27/09/2017

65

03/10/2017
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Bon inici de la Lliga Catalana femenina en el nou format

17/10/2017

67

Amposta A lidera la primera divisió de Terres de l’Ebre

18/10/2017

68

Luzdivino Recio millor jugador de la 3a prova del Circuit Sènior

23/10/2017

69

En posen en marxa els Circuits Individuals

25/10/2017

70

Tot a punt pel 3r Memorial Josep Maria Oliva

27/10/2017

70

Comença el 14è Torneig Seven-3

28/10/2017

71

Joventut Al-Vici C.B. campió del 3r Memorial Josep Maria Oliva

30/10/2017

71

11 clubs guardonats a la Festa dels Campions de Mundo
Deportivo

31/10/2017
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L’Hospitalet acull el 15è Màster de Catalunya

01/11/2017

72

Ingrid Julià i Lluís Montfort participants a la Copa del Món
Qubica-AMF 2017
Copa del món

02/11/2017

73

05/11/2017

73

Axel Guimó campió del Torneig Seven-3

06/11/2017

74

Lluís Montfort a la final de la Copa del Món

09/11/2017

75

Daniel Díez campió del Màster de Catalunya

09/11/2017

76

Lluís Montfort 17è de la Copa del Món

12/11/2017

77

Perxa d’Astor Negre lidera la Lliga Selva-Alt Maresme

20/11/2017

78

Segona jornada dels Circuits Individuals

23/11/2017

78

Dia Mundial per a l’eliminació de la violència envers les dones

27/11/2017
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Terrassa acull la tercera Lliga Interclubs

30/11/2017

79

Final de la fase d’hivern del Circuit Sènior

05/12/2017

80

Marina Sardà al torneig internacional per a joves Jeff de Bruges

07/12/2017

80

Luzdivino Recio campió d’hivern del Circuit Sènior

11/12/2017

81

Molta igualtat a la Lliga Barcelona

12/12/2017

82

4t Campionat de Catalunya Sènior

15/12/2017

82

Ingrid Julià i Juan Miguel Albizuri campions de Catalunya Sènior

17/12/2017

83

Jaume Fandos i Roser Cherta lideren el Circuit Individual Sènior

19/12/2017

84

Circuit Individual Infantil

21/12/2017

85

Albert Llàcer i Neus Martínez lideren el Circuit Individual Sub 25

27/12/2017

86

5

BOWLING TENPIN: ANDRÉS SANZ CAMPIÓ DEL TORNEIG DE REIS
(09.01.2017)

1
Andrés Sanz del Sweetrade
Bowling Club Les Franqueses,
campió del 4r Torneig de Reis en
vèncer Axel Guimó del BC
Diagonal, en la darrera eliminatòria
de la final, per 232 a 213.
Diumenge dia 8 va tenir lloc la
semifinal i final amb els 20 millors
classificats del torneig, Axel
Guimó, amb un total de 1620 pals
va entrar en el primer lloc per a la
final, seguit de Jordi Tubella del
Joventut Al-vici (1560), Andrés Sanz (1931) i Miguel A Seoane del Diamond BC
(1504).
En la primera eliminatòria de la final, Andrés es va imposar al seu company d’equip
Jordi Garcia per un pal, d’altra banda Jordi Tubella es va desfer del seu contrincant,
Daniel López del Mediterrània 218-203, Axel Guimó, campió de l’edició 2016, va
superar Àlvar Cardona amb comoditat (257-210) mentre que Miguel Ángel va lluitar
fins la tirada 10 per imposar-se al seu contrincant Joan Vall del Sweetrade.
Classificació: 1. Andrés Sanz; 2. Axel Guimó;3. Jordi Tubella; 4. Miguel Ángel
Seoane.
Pel que fa als rècord individuals, Moisés Pérez del Diagonal va assolir la millor sèrie
mentre el seu company d’equip, Axel Guimó es va fer amb la millor partida 288 i la
millor sèrie de repesca amb 1453. En categoria femenina la millor partida i sèrie de
repesca va estar per Íngrid Julià del Club Bowling Les Corts de Barcelona, amb 257 i
1302, la millor sèrie va estar per Cristina Sanz amb 1244 també jugadora del Club Les
Corts.
Des de fa quatre anys Baix Bowling organitza aquest torneig amb el patrocini de
Bowltech, única competició on els premis són material esportiu.
Un total de 64 esportistes de 17 clubs catalans, van participar a la competició que va
tenir lloc del 29 de desembre al 8 de gener a les instal·lacions de Baix Bowling a Sant
Vicenç dels Horts.
La competició es va cloure amb el tradicional lliurament de premis i trofeus de mans de
Marcial Ovide, director del torneig, acompanyat per Mercedes Palacin representant de
Bowltech International.
Foto: podi
Publicada el 13 de gener a Sport.

6

BITLLES CATALANES: CABACÉS VERD LÍDER DE LA LLIGA CAMPPRIORAT (11.01.2017)

2
Un cop disputades 6 jornades, l’equip
Cabacés Verd, del C.B. Cabacés
(Priorat), lidera la Lliga Camp-Priorat de
bitlles catalanes amb 10 punts, després
d’haver guanyat totes les partides que ha
disputat fins ara, destacant l’últim
enfrontament contra Bellmunt B, campió
de la temporada passada, a qui va
superar per 334 a 294 punts.
L’equip de B del Bellmunt del Priorat és
segon, amb 8 punts, amb quatre victòries i una única derrota contra el líder. El
segueixen empatats a 6 punts el Salomó i el Raboses de la Vilella Baixa A. Bellmunt A
té 4 punts i tanquen la classificació el Raboses de la Vilella Baixa B amb 2 punts i el
Cabacés Groc que encara no ha aconseguit puntuar.
Les jornades 7 i 8 es disputaran el proper 12 de febrer de 2017, a Salomó (Tarragonès),
on el líder de la competició s’enfrontarà a Raboses Vilella B i Bellmunt A
Foto: Cabacés Verd
Publicada el 13 de gener aMundo Deportivo.

BOWLING TENPIN: TOT A PUNT PER LA 20ª EDICIÓ DELS CAMPIONATS
NACIONALS DE CATALUNYA (13.01.2017)

3
Aquest dissabte comencen les proves de
la 20a edició dels Campionats Nacionals
de Catalunya d’equips. Les
instal·lacions de Baix Bowling, acullen
aquesta prova que tindrà lloc del 14 al
22 de gener.
Un total de 105 esportistes de 20 clubs
catalans, formen els 29 equips
participants a la competició que
organitza la Federació Catalana de
Bitlles i Bowling.

7

BOWLING: ÁLVARO-JOSÉ CARDONA LÍDER DEL CIRCUIT
SÈNIOR (16.01.2017)

4
Les instal·lacions de Bowling Pedrables de Barcelona,
van acollir la cinquena prova del Circuit Sènior, la
competició es va celebrar els dies, 12,14 i 15, amb una
participació de 54 esportistes de 14 clubs de
Catalunya.
Àlvaro-José Cardona del Club Barcelona, amb un total
de 432 punts lidera la classificació general, seguit per
Íngrid Julià del Club Les Corts amb 398 punts i
Fernando Gómez del Joventut Al-vici C.B., amb 389 punts.
Dominique Lafarge del Club Empuriabrava, va assolir els millors resultats d’aquesta
prova amb 1393 pals, en segon lloc, Jordi Ambròs del Club Barcelona amb 1328,
Íngrid Julià va ser tercera de la general i primera femenina amb 1281 pals, la segueix
M. Luisa Sanz del Club Flecha-1 de Barcelona amb 1255 pals i Àngels Sala del
Barcelona amb 1254.
La sisena prova està prevista pels dies 16 al 19 de febrer a les instal·lacions de New
Park Vallès de Terrassa.
Foto: Álvaro Cardona amb Íngrid Julià i Fernando Gómez
Publicada el 21 de gener a l’Esportiu.

BITLLES CATALANES: TORNA LA COMPETICIÓ OFICIAL (19.01.2017)

5
Després de l’aturada nadalenca, el passat diumenge
dia 8 de gener va tornar la competició oficial de
bitlles catalanes, amb la disputa de la jornada 7 de
primera divisió de la Lliga Terres de l’Ebre a
Vinaròs (Castelló), i de les jornades 5 i 6 de la lliga
Camp Priorat, a la pista poliesportiva de la Vilella
Baixa (Priorat).
Dissabte dia 14, el Parc de la Sardana de Tordera
(Maresme), va acollir la jornada 6 de la Lliga Selva-Alt Maresme, i diumenge dia 15
es va disputar a Godall la 8a jornada de segona divisió de la Lliga Terres de l’Ebre.
El proper cap de setmana tornen la Lliga Catalana i la Lliga Barcelona. El Grup 1 de la
lliga Catalana disputarà la jornada 10, mentre que la resta de grups reprendran la
competició el primer cap de setmana de febrer. Palau-solità i Plegamans i Badalona
seran les seus dels Grups A i B respectivament de la 6a jornada de la Lliga Barcelona.
Foto: C.B. el Poal, Grup 1 de Lliga Catalana
Publicada el 20 de gener a Mundo Deportivo.
8

BITLLES CATALANES: PROP DEL 500 BITLLAIRES A LA 3A PROVA DELS
CIRCUITS INDIVIDUALS (24.01.2017)

6
Quasi 500 bitllaires de tot
Catalunya i totes les edats,
representant a 59 clubs
diferents, participaran en la 3a
jornada del Circuits Individuals
de Bitlles Catalanes, que se
celebrarà el proper cap de
setmana 28/29 de gener,
distribuïts en 16 seus repartides
per tot el territori català.
Dissabte 28 hi haurà jornada
pels més joves a Jesús-Tortosa
(el Baix Ebre), i a Castellar del Vallès (Vallès Occidental), per a totes les edats hi haurà
seu a Vic (Osona), mentre a Calella (el Maresme), només hi participaran els Sub 25 i
Sèniors.
Diumenge hi haurà competició a Palafrugell (el Baix Empordà), Salomó (el
Tarragonès), Igualada (l’Anoia), Sabadell (el Vallès Occidental), Barcelona (el
Barcelonès), Linyola i Ivars d’Urgell (el Pla d’Urgell), Tàrrega (l’Urgell), el Pi de Sant
Just – Olius (el Solsonès), i a Amposta i Masdenverge (el Montsià)
Foto: Tirada de la primera jornada dels circuits a el Pi de Sant Just – Olius
Publicada el 27 de gener a Mundo Deportivo.

9

BOWLING TENPIN: JOVENTUT I SEVEN -3 CAMPIONS DE LA 2A LLIGA
INTERCLUBS (31.01.2017)

7
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 10 i 6 equips
respectivament. L’equip B del Joventut Al-vici
de Castelldefels va ser el campió del grup Or
mentre el Seven-3 B de Sant Esteve Sesrovires
assolien el títol del grup d’argent.
El conjunt del Joventut Al-vici C.B., format
per, David Ansaldo, Joan Creus, Fernando Gómez, Borja Hernanz, Jordi Ponsico i
Jordi Tubella, van superar a l’equip B del Sweetrade, format per, Àlvar Cardona, Artur
Colomer, Raúl Gálvez, Margarita Roa, Narcís Sistach i Joan Vall, campions de la
primera edició, per 71 a 63 punts, el tercer lloc va estar per l’equip vallesà Diamond
Bowling Club, amb 50 punts i format per José M Corrales, Francisco Hernández, Josep
Oriol Navarro, Diego Peña i Miguel A Seoane.
Pel que fa al grup plata, la victòria va anar molt ajustada 71-69, entre l’equip del
Seven-3, format per Carlos Aviles, Francisco Hernandez, Emiliano Panades, Albert
Roca i Magí Santacana i l’equip del C.B. Barcelona, amb Álvaro-José Cardona, Manel
Ciero, Angels i Glòria Sala, el tercer lloc d’aquesta categoria ha estat pel conjunt del
Club Flecha-1 de Barcelona amb 56 punts i format per Daniel i Manuel M Calzado,
José M Cobo, Carlos Sánchez, Javier Taribo i Enrique Ureta.
En l’apartat de rècords, Manel Ciero del grup Argent, es va endur el trofeu al millor
indivual, i millor sèrie scratch i amb handicap, Juanjo Bustos del Club Seven-3 la
millor partida scratch, Javier Taribo va aconseguir la millor partida amb handicap.
Sergio Retamal del Seven-3 es va fer amb les millors sèries scratch i handicap, del grup
Or, Diego Peña amb 288 pals es va fer amb la millor partida scratch i Jordi Ambrós
amb 299 aconseguia la millor partida amb handicap, Artur Colomer va fer la millor
sèrie scratch (1429) i el seu company de club Xavier Piqué la millor sèrie amb
handicap (1434). Keyla Vázquez del Club Seven-3 ha estat la millor participant
femenina classificada amb una mitjana de 192,89 i tercera posició de l’absoluta amb
handicap.
La jornada va finalitzar amb el tradicional lliurament de trofeus de mans dels
organitzadors, un total de 16 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: equips del grup or
Publicada el 10 de febrer a Sport.

10

BOWLING TENPIN: LA SEGONA DIVISIÓ DE LLIGA CATALANA JA TE ELS
FINALISTES (08.02.2017)

8
Els equips dels Clubs, Joventut Alvici (Castelldefels), Nou (Mataró),
Flecha-1 (Barcelona), Sweetrade (Les
Franqueses del Vallès), Empuriabrava
(Roses) i Mediterrània (Barcelona,
jugaran la final d’ascens a primera,
mentre que els equips, Cat Figueres
(Figueres), Penedès (El Vendrell),
Terrassa (Terrassa) Xtreme
(Barcelona), Seven-3 (St. Esteve
Sesrovires) i Girona (Salt), ho faran
per mantenir la categoria.
En la classificació per grups, el Joventut Al-vici amb 116 punts s’han classificat en el
primer lloc del grup A, seguits per l’equip del Nou BC, la tercera plaça del grup ha estat
per l’equip del Club Bowling Flecha-1, els 3 millors del grup B, han estat el Sweetrade
amb 107 punts, Empuriabrava amb 98 i Mediterrània amb 86.
Borja Hernanz del Joventut Al-vici, ha estat el millor jugador individual del grup A
amb una mitjana de 193,33 assolint també la millor partida de la competició amb 256
pals. Joan Piqué del Sweetrade B.C. Les Franqueses, amb una mitjana de 190,50 s’ha
classificat com a millor jugador del grup B.
Els grups es van acabar de definir el passat cap de setmana en la tercera concentració
que va acollir les instal·lacions de Bowling Pedralbes de Barcelona.
Les instal·lacions de Girobowling (Salt) acolliran la primera volta de la final prevista
pels dies 11 i 12 de març.
Foto: Mediterrània B.C.
Publicada el 17 de febrer a Mundo Deportivo.

11

BOWLING TENPIN: DEFINITS ELS GRUPS PER A LES FINALS DE LLIGA
CATALANA DE PRIMERA DIVISIÓ MASCULINA (08.02.2017)

9
El passat cap de setmana les
instal·lacions de Diverland Les
Gavarres de Tarragona, van acollir
la darrera jornada de Lliga Catalana
de la primera divisió masculina on
es van definir els grups que
disputaran les finals pel títol i
permanència.
Els equips dels Clubs, Diagonal
(Sant Vicenç dels Horts), Diamond
(Sabadell Joventut Al-vici
(Castelldefels), Sweetrade (Les
Franqueses), Seven-3 (Sant Esteve Sesrovires) i Barcelona (Barcelona), jugaran la final
pel títol de primera, mentre que els equips, Les Gavarres (Reus), Nàstic (Tarragona),
Granollers (Montmeló), Comarcal (Terrassa), Terrassa (Terrassa) i Cats (Mataró), ho
faran per mantenir la categoria.
Els sis equips classificats pel títol, de moment ja han aconseguit l’ascens a la divisió
d’honor que es posa en marxa la propera temporada. Pel que fa als equips que disputen
la permanència a la primera divisió la mantindran només els tres millors de la final que
juntament amb els tres millors de la final de 2a divisió formaran el grup de primera.
En la classificació general, el conjunt del Diagonal format per Axel Guimó, Moisés
Pérez, Sergi Montaña, Benito Boira i José Manuel Rubio, han marcat la diferència amb
un total de 119 punts en el grup A, el conjunt del Sweetrade, amb Artur Colomer, Raúl
Gálvez, Àlvar Cardona, Joan Vall, Lluís Montfort i Narcís Sistach, amb 125 punts, han
liderat el grup B.
En la classificació individual, Axel Guimó ha estat el millor de la lliga amb una mitjana
de 219,23 seguit de Artur Colomer amb 219,19, Moisés Pérez amb 217,00 i Àlvar
Cardona amb 210,92. La millor partida la va assolir Moisés Pérez del BC Diagonal amb
290 pals.
Les finals estan previstes pels dies 11 i 12 de març i 6 i 7 de maig.
Foto: Moisés Pérez

12

BOWLING TENPIN: CLASSIFICATS ELS EQUIPS PER A LA FINAL DE
TERCERA DIVISIÓ DE LA LLIGA CATALANA (13.02.2017)

10
El passat cap de setmana va quedar definit el grup
dels equips que lluitaran per l’ascens a la segona
divisió de la Lliga Catalana, les instal·lacions de
Baix Bowling a Sant Vicenç dels Horts van
acollir la darrera concentració de la tercera
divisió.
Breakihg Bowlers, equip debutant a la lliga, va
assolir la millor classificació amb un total de 131
punts, el conjunt de Barcelona el formen, Albert
Metschke, Alejandro Correa, Enrique Ledesma,
Rafael Blanco, Ramon Hervás, Antonio Pino i
José Manuel Blanco, seguit del veterà club
Joventut Al-vici de Castelldefels amb 106 punts i format per, Jordi Maurel, Francisco
Abadal, Ramon Guasch, Rafael Cervantes, Lluís Montfort i Carlos Iranzo, la tercera
plaça del grup A va estar per l’equip de Vilanova i la Geltrú, Full Strike amb 84 punts,
amb Benet Ballespí, Sergi Sierra, Sebastià Durany, Javier Rosell, Alberto Chaparro i
Miguel Gumbau, completen el grup de la final els 3 millors del grup B que han estat
Sweetrade de Les Franqueses (108 punts), format per Joel Barboza, Jordi García, Juan
Carlos Ibáñez, José David Fernández, Ademir Vásquez i Francisco Cano, el segon lloc
ha esta per l’equip del Barcelona, amb Marcos Gordo, Pedro Tudela, Eduard Albert,
Jordi Ambrós i Marc Charco, que han sumat 96 punts i en extremis el Mediterrània
amb 95 punts, format per Jordi Picas, Alexey Prokhorov, Ramon Puyo, Gabriel
Muelas, Daniel González, David Vizcaino i Vicenç Menéndez.
Albert Metschke del Breaking Bowlers, ha estat el millor jugador individual del grup
A amb una mitjana de 180,27 assolint també la millor partida de la competició amb
232 pals. Joel Barboza del Sweetrade B.C. Les Franqueses, amb una mitjana de
180,88 s’ha classificat com a millor jugador del grup B, la millor partida del grup B, la
ha assolit Ramon Puyo del Mediterrània amb 251 pals.
La final de tercera divisió està prevista els dies 5 de març i 7 de maig, New Park
Vallès (Terrassa) i Baix Bowling (Sant Vicenç dels Horts) acolliran les dues jornades
de la final respectivament.
Foto: Equip Breaking Bowlers
Publicada el 19 de gener a l’Esportiu.
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BITLLES CATALANES: PRIMER TORNEIG DE BITLLES A LA
NEU (22.02.2017)

11
El passat diumenge 12 de febrer el club de Bitlles
Olius va organitzar una tirada de bitlles a la neu,
on fins ara mai no s’havia jugat. Les bitlles
catalanes s’acostumen a practicar en terreny de
terra pla, i fins ara hi havia hagut experiències de
jugar en gespa, moqueta, gespa artificial i sorra a
la platja. Els directius de l’Olius han volgut
innovar amb un nou terreny, la neu.
L’experiència va ser un èxit, una vintena de
jugadors del propi club i d’altres entitats de
Solsona van prendre part a la competició lúdicesportiva, l’espai seleccionat en aquesta ocasió es
va situar a la zona de l’heliport de l’estació
d’esquí Port del Compte.
Miquel Ferrer, Koen Balcaen i Manuel Nogales
van fer podi en aquesta primera experiència que ja
pensen no sigui l’única, el club ja està pensant en la propera edició.
Foto: vista de les pistes
Publicada el 25 de febrer a l’Esportiu.
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BOWLING TENPIN: TOT A PUNT PER LA SETENA PROVA DEL CIRCUIT
SÈNIOR (28.02.2017)

12
Baix Bowling acull la setena
prova del calendari del Circuit
Sènior, que tindrà lloc els dies
2,4 i 5 de març, més de 50
esportistes de 15 clubs de
Catalunya prendran part en
aquesta prova.
Àlvaro-José Cardona del Club
Barcelona, lidera la classificació
general, seguit de Íngrid Julià del Club Les Corts i Fernando Gómez del Joventut Alvici C.B., tenint assegurada la plaça al màster.
Dominique Lafarge del Club Bowling Empuriabrava de Roses, lidera la classificació
de la segona fase seguit d’Antonio Ruiz del Comarcal C.B. de Terrassa i Íngrid Julià.
Jordi Ponsico del Joventut Al-vici de Castelldefels i José Antonio Quirós de
l’Associació Bowling Catalunya Sènior 2015 d’Esplugues, José Montoro i M. Luisa
Sanz del C.B. Flecha-1 de Barcelona, Vicenç Ventura del Nàstic B.C. de Tarragona
entre, d’altres lluiten per una plaça entre els 18 millors de la 2a fase per aconseguir la
classificació al màster.
El circuit sènior consta de 9 proves dividides en dues fases que classifiquen pel màster
en la que hi participaran el 18 millors de la primera i segona fase. La competició està
organitzada per l’Associació Bowling Catalunya Sènior 2015 amb el suport de la
Federació Catalana de Bitlles i Bowling.
Foto: grup de participants a la 6a prova
Publicada el 3 de març a Mundo Deportivo.
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BOWLING TENPIN: MARGARITA ROA E EL CLUB SWETRADE
GUARDONATS PEL PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS DE LES
FRANQUESES DEL VALLÈS (03.03.2017)

13
Margarita Roa va ser guardonada pel Patronat
Municipal d’Esports de les Franqueses del
Vallès, en la categoria d’esportista amateur a la
Festa de la Nit de l’Esport, que va tenir lloc el
passat 24 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 2015-2016 destacant els èxits
assolits en els Campionats de Catalunya i Lliga
Catalana.
Margarita Roa i l’equip del Sweetrade van rebre
els guardons de mans de l’Alcalde Sr. Francesc Colomé i del Regidor d’Esports Sr.
Juan Antonio Corchado.
Ja fa 21 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.
Publicada el 5 de març a l’Esportiu.
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BOWLING TENPIN: LLUITA PEL TÍTOL DELS CAMPIONATS DE
CATALUNYA 2017 (09.03.2017)

14
A falta d’una jornada, l’equip del Sweetrade Bowling
Club – Les Franqueses format per, Artur Colomer,
Àlvar Cardona, Margarita Roa i Raúl Gálvez, lideren
provisionalment la prova d’equips, amb un total de
10.160 pals. En segon lloc i una suma de 10.024 pals,
l’equip del B.C. Diagonal de Sant Vicenç dels Horts
format per, Axel Guimó, José Rubio, Marcial Ovide,
Moises Pérez i Sergi Montaña, en tercer lloc és per
l’equip del Diamond Bowling Club de Sabadell, amb
Diego Peña, Francisco Hernandez, Josep Oriol
Navarro i Òscar Sànchez i un total de 9.388 pals.
En la prova de parelles femenina, Íngrid Julià i
Cristina Sanz del C.B. Les Corts, encapçalen la
classificació sense rival amb una avantatge respecte a
les segones classificades de 909 pals.
En l’apartat individual, Moisés Pérez porta un avantatge de 210 pals respecte a Raúl
Gálvez seguit de molt a prop per Àlvar Cardona. En categoria femenina, els tes
primers llocs se’ls disputen Ingrid Julià, Cristina Sanz i Margarita Roa amb una
distància de 30 i 1 pals respectivament.
La classificació definitiva es resoldrà en la tercera i darrera sèrie que es disputarà de
l’1 al 9 d’abril a les instal·lacions de Bowling Pedralbes de Barcelona. Un total de 107
esportistes de 21 clubs catalans, formen els 30 equips participants a la competició que
organitza la Federació Catalana de Bitlles i Bowling.
Foto: Íngrid Julià i Cristina Sanz
Publicada l’1 d’abril a l’Esportiu.
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BOWLING TENPIN: PARTICIPACIÓ DE LA SELECCIÓ CATALANA AL 2N
OPEN STORM INTERNATIONAL 4 TEAM (15.03.2017)

15
Els equips de la selecció catalana absoluta
masculina i femenina, participaran al 2n Storm
Open International 4 Team, que tindrà lloc els
dies 18 i 19 de març a les instal·lacions de
Cristal Bowling a Wittelsheim (França)
L’equip femení format per Cristina Sanz,
Íngrid Julià, del C.B. Les Corts de Barcelona,
Margarita Roa del Sweetrade BC Les
Franqueses i Keyla Vásquez del Club Seven-3
de Sant Esteve Sesrovires.
En la categoria masculina el conjunt el formen,
Marcial Ovide, Moisés Pérez, Axel Guimó del
Bowling Club Diagonal de Barcelona i Àlvar
Cardona, del Sweetrade B.C. Les Franqueses.
A la competició hi participaran 28 equips provinents d’Anglaterra, Catalunya,
Espanya, França, Itàlia, Luxemburg i Suïssa. La competició és per equips de 4 i
categoria absoluta.
La selecció catalana participa amb el suport de la UFEC.
Publicada el 19 de març a l’Esportiu.
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BOWLING TENPIN: SETZENA POSICIÓ PER LA SELECCIÓ CATALANA AL
2ND OPEN STORM INTERNATIONAL 4 TEAM (20.03.2017)

16
L’equip masculí de la selecció catalana
format per, Marcial Ovide, Moisés Pérez,
Axel Guimó i Àlvar Cardona, es van
classificar en la setzena posició en el 2nd
Open Storm International 4 Team.
El conjunt català, amb un total de 10185
pals (195,87 de mitjana) va classificar-se
en el 8è lloc del seu grup per disputar la
partida de posició. L’equip femení format
per Cristina Sanz, Ingrid Julià, Keyla
Vásquez i Margarita Roa i un total de
9284 pals (178,54 de mitjana) es va classificar 13a del seu grup i en 25a posició de la
general.
Més participació catalana a la competició, els jugadors del Sweetrade Bowling Club
Les Franqueses, Artur Colomer i Joan Vall juntament amb Osku Palerma (Finlàndia) i
Daniel Fransson (Suècia) formaven l’equip Inverse, que van aconseguir l’11 plaça al
imposar-se el CB Reims en la partida de posició.
En l’apartat individual els catalans millor classificats van estar Cristina Sanz en
categoria femenina, 5 classificada de 12 participants femenines, amb un total de 2680
pals 191,42 de mitjana i en categoria masculina Axel Guimó, 10è classificat de 109
participants masculins amb un total de 2978 pals 212,71 de mitjana.
L’equip Iternational Team format per jugadors de França, República Txeca i Suïssa, es
van erigir campions al imposar-se a l’equip Powerplay Lady’s integrat per 4 de les
jugadores de l’equip nacional femení d’Anglaterra en la partida de posició per 842770.
Les instal·lacions de Cristal Bowling de Wittelsheim (França) van acollir la
competició celebrada els dies 18 i 19 de març, amb la participació de 28 equips del
més alt nivell provinents d’Anglaterra, Bèlgica, Catalunya, Espanya, França, Itàlia,
Luxemburg i Suïssa.
La selecció catalana participa amb el suport de la UFEC.
Publicada el 24 de març a Mundo Deportivo.
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BOWLING TENPIN: NOVA EDICIÓ DEL TORNEIG XTREME BOWLING
CLUB (22.03.2017)

17
Aquest vespre comencen les sèries de
classificació de la sisena edició del
Torneig Xtreme Bowling Club. Està
prevista la participació de prop de 40
esportistes de 11 clubs catalans. Les
instal·lacions de Baix Bowling de Sant
Vicenç dels Horts acullen la competició.
Del 22 al 25 tindran lloc les sèries de
classificació que donaran pas a la final de
diumenge 26 amb els 16 millors
classificats.
Xtreme Bowling Club organitza la competició amb el suport de PROPAMSA i amb la
col·laboració de la Federació Catalana de Bitlles i Bowling.
Publicada el 17 de març a Mundo Deportivo, i el 21 de març a Sport.

FCBB: NEUS MUNTÉ REP A LES FEDERACIONS (25.03.2017)

18
Divendres passat, la consellera de la
Presidència, Sra. Neus Munté, va rebre
a les federacions catalanes al Palau de
Generalitat, Gerard Esteva Predient de
la Unió de Federacions Esportives de
Catalunya va lliurar a la Consellera el
Codi de l’Esport Català.
La Consellera va rebre les federacions
acompanyada per Gerard Figueras,
Secretari General de l’Esport.

20

BOWLING TENPIN: EL JOVENTUT AL-VICI CELEBRA EL 50È
ANIVERSARI (26.03.2017)

19
Joan Creus, president del Club Joventut Al-Vici C.B. va rebre
dissabte passat de mans de Joan Ricart, president de la
Federació, una placa commemorativa de la celebració dels 50
anys de la fundació del club.
L’acte de celebració va aplegar més de 30 socis i ex socis del
club, Joan Creus va presentar un petit recull de fotografies de
la història del Club.

BOWLING: AXEL GUIMÓ CAMPIÓ DEL TORNEIG XTREME 2017 (28.03.2017)

20
Axel Guimó del Club Bowling Diagonal, campió de la
sisena edició del Torneig Xtreme en vèncer per 245 a 206
a Margarita Roa del Sweetrade Bowling Club – Les
Franqueses, en l’eliminatòria anterior l’Axel es va desfer
còmodament de Keyla Vásquez del Club Seven-3, 205 a
171, mentre Margarita vencia a Marcial Ovide, campió de
les dues anteriors edicions per un ajustat 189 a 181.
Tot i que la competició és amb handicap i les difícils
condicions de les pistes, cal destacar els bons resultats
scratch, Marcial Ovide tot i no guanyar la competició va
assolir la millor sèrie de classificació i millor sèrie de la
semifinal amb 1383 i 1361 pals respectivament, així com
la millor partida amb 289 pals. En categoria femenina la millor sèrie va estar per
Margarita Roa amb 1322 pals, mentre que Keyla Vásquez aconseguia la millor partida
amb 269 pals. Altres dels esportistes amb bons registres han estat Axel Guimó i Artur
Colomer que juntament amb Marcial i Margarita, han superat els 210 de mitjana.
Les millors sèries i partides amb handicap han estat per margarita Roa (1328) i Enrique
Rosa del Club Seven-3 amb 1352, pel que fa a les màximes partides les han aconseguit
Keyla Vàsquez i Andrés Sanz del Sweetrade, amb 285 i 279 respectivament.
Un total de 46 esportistes de 12 clubs catalans van participar al Torneig Xtreme
Bowling Club, celebrat del 22 al 26 de març a les instal•lacions de Baix Bowling de
Sant Vicenç dels Horts.
El lliurament de premis i trofeus va anar a càrrec de Ivan Jimènez, president del Club
organitzador acompanyat per Núria Melchor representant de Propamsa.
La competició ha estat organitzada per l’Xtreme Bowling Club, amb el patrocini de
Propamsa i la col·laboració de la Federació Catalana de Bitlles i Bowling.
Publicada el 8 d’abril a l’Esportiu.
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BITLLES CATALANES: VALL-LLOBREGA CAMPIÓ DE LA LLIGA
GIRONA (29.03.2017)

21
L’equip A del C.B. Vallllobrega, s’ha proclamat
campió amb 23 punts, per
segon any consecutiu de la
Lliga Girona de bitlles
catalanes 2016/2017.
L’equip de Vall-llobrega,
format per Francisco Ruiz,
Manel Aguilar, Andreu
Torres, Antonio Muñoz,
Emilio Calderon i Joan
Perea, ha liderat la
competició tota la temporada.
El segon lloc ha estat per l’equip de l’Empordanet format per, Miki Llorà, Raúl Leyes,
Francisco Piedra, Elena Sicars, Maria López i Rosa Segura, amb 18 punts. L’equip del
CBC Palamós amb Ivanoff Amarante, Alberto Casanova, Ana Muñoz, Teresa Botet,
Pedro Igeño, David Martínez i Jordi Alfaro, van classificar-se en tercer lloc i 16 punts.
Individualment, els millors jugadors de la temporada han estat Andreu Torres i
Francisco Ruiz (Vall-llobrega A), Ivanoff Amarante i Alberto Casanova (Palamós), i
Manuel Carrasco (Torrent). La millor jugadora ha estat Visi Salcedo (Torrent).
Les dues últimes jornades es van disputar a les pistes de bitlles del Vall-llobrega (Baix
Empordà), el passat diumenge 26 de març. El lliurament de trofeus, va anar a càrrec
d’Albert Burgas delegat de la Lliga Girona.
Foto 2: Podi de campions amb Albert Burgas
Publicada el 31 de març a Diari de Girona.
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BITLLES CATALANES: GENT DE BARRI DE PEQUÍN CAMPIONS DE LA
LLIGA SELVA – ALT MARESME (11.04.2017)

22
El Club Gent de Barri de
Pequin de Calella, campió de
la Lliga Selva Alt Maresme
2016-2017. L’equip format
per, Aureli Estebanell,
Francesc Xifra, Joan Cornellà,
Jaume Torrent, Pere Manel
Marsà, Santi Pidemunt i
Ferran Casals, van superar per
6 punts el conjunt de la Bitlla
Atòmica campió de les tres
darreres edicions.
L’equip de la Bitlla Atòmica A, format per Hipólito Palomares, Julian García Julian
Bultoc, José Luna, Cristian Luna, David Vázquez, José Luis Miguel i Fernando
Herbás, han estat els segons classificats, amb un total de 34 punt, 17 partits guanyats i
5 derrotes.
Blanes ha estat l’equip revelació de la temprada, assolint la tercera plaça, el conjunt de
Blanes l’han format, Frederic Salvá, Núria Moran, Josep Baltrons, Quico Torrent,
Tomàs Bedós B, Lluís Freixa, Xavier Pomés, Juan A Gómez, Mar Gutierrez i Tomàs
Bedós F, l’equip han aconseguit un total de 31 punts.
En la classificació individual, destaquen Aureli Estebanell (Gent de Barri de Pequín),
Frederic Salva (Blanes), Hipólito Palomares i Julian García (la Bitlla Atòmica) i
Francesc Xifrà (Barri Pequin) tanca la llista dels 5 millors en categoria masculina. En
categoria femenina les millors han estat Núria Moran (Blanes), Verònica Entrena (la
Penya del Bistec B), Mercè Pascual i Eva López (Mallorquines-Sils) i Emma Codina
(Perxa d’Astor)
Les dues últimes jornades s’han disputat a Sant Feliu de Buixalleu (la Selva), el passat
dissabte 8 d’abril. El lliurament de trofeus, a anat a càrrec de Quim Mas, delegat de la
Lliga Selva-Alt Maresme i Antoni Ramon, president del C.B. Perxa d’Astor.
Foto: Gent de Barri de Pequin, campió de lliga 2016-17
Publicada el 16 d’abril a Mundo Deportivo.
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BOWLING TENPIN: EN MARXA EL IV OPEN SÈNIOR DE
CATALUNYA (18.04.2017)

23
Aquest vespre comencen les sèries de classificació del IV
Open Sènior de Catalunya, està prevista la participació de 37
esportistes de 14 clubs d’arreu de Catalunya.
Les sèries de classificació tindran lloc del 18 al 22 d’abril,
donant pas a la final de diumenge 23, als 18 millors
classificats.
Les instal·lacions de Baix Bowling de Sant Vicenç dels Horts acullen la competició
organitzada per l’Associació Bowling Catalunya Sènior 2015 i la col·laboració dels
clubs, Barcelona, Joventut Al-vici i Seven-3 i el suport de l’Ajuntament de Sant Vicenç
dels Horts i la Federació Catalana de Bitlles i Bowling.
Publicada el 23 d’abril a l’Esportiu.

BOWLING TENPIN: ÍNGRID JULIÀ I MANEL CIERO CAMPIONS DEL IV OPEN
SÈNIOR (23.04.2017)

24
Íngrid Julià del Club Bowling Les Corts de Barcelona, i
Manel Ciero del Club Bowling Barcelona, han estat els
campions de la quarta edició de l’ Open Sènior. La final
s’ha disputat aquest mati amb la participació dels 18
millors de les sèries de classificació.
Emocionant final femenina on Íngrid Julià s’ha imposat a
Glòria Sala del Club Barcelona en la darrera partida, per
60 pals, M. Àngels Sala del Club Barcelona, ha completat
el podi femení.
En categoria masculina final molt ajustada entre els tres primers tot i que Manel Ciero
ha liderat la competició des de la segona partida superant a Joan Creus del Joventut
Al-Vici per 16 pals, el tercer lloc ha estat per Jordi Ponsico del Joventut Al-Vici a 39
pals del 2n lloc.
La competició l’ha organitzat l’Associació Bowling Catalunya Sènior 2015 amb la
col·laboració dels clubs Joventut Al-vici, Barcelona i Seven-3 i el suport del Patronat
d’Esports de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i la Federació Catalana de Bitlles
i Bowling. Les instal·lacions de Baix Bowling de Sant Vicenç dels Horts, han acollit la
competició que ha tingut lloc del 18 al 23 d’abril
El lliurament de trofeus a càrrec de Ricardo Franco, president de l’Associació ha clos
la jornada.
Foto: Podi masculí i femení
Publicada l’1 de maig a l’Esportiu.
24

BOWLING: PARTICIPACIÓ CATALANA AL INTERNATIONAL SÈNIORS
BOWLING TOUR (02.05.2017)

25
Álvaro-José Cardona del Club
Barcelona juntament amb Ricardo
Franco i Miquel Àngel Roig del
Joventut Al-Vici i Pere Tusquellas
del Club Granollers van prendre a
l’Alsace Sènior Open, segona parada
del International Sèniors Bowling
Tour, que va tenir lloc a les pistes
Cristal Bowling de Wittelsheim
(França) del 27 al 30 d’abril.
Ricardo Franco amb 2550 pals es va
classificar en 48a posició, d’ÁlvaroJosé Cardona 52a posició amb 2534,
Pere Tusquellas 74è amb 2451 pals i
Miquel Àngel 93a posició amb 2327 pals. Un total de 138 esportistes de 16 federacions
europees van prendre part a la competició.
Publicada el 6 de maig a l’Esportiu.

BOWLING TENPIN: CAP DE SETMANA DE FINALS DE LLIGA CATALANA
(05.05.2017)

26
Tot a punt per a les finals de la
Lliga Catalana en totes les
divisions masculines, les
instal·lacions de Bowling
Pedralbes (Barcelona) acullen la
primera divisió, la segona
divisió se celebrarà a New Park
Vallès (Terrassa) i Baix
Bowling (Sant Vicenç dels
Horts) acull la tercera divisió.
Els equips de primera divisió dels Clubs Barcelona, Diagonal, Diamond, Joventut AlVici, Seven-3 i Sweetrade s’enfronten per decidir el títol diumenge a partir de les 10.
Cats, Comarcal, Les Gavarres, Granollers, Nàstic i Terrassa, lluitaran per la
permanència dissabte. Per la segona divisió, Empuriabrava, Flecha- 1,Joventut Al-Vici,
Nou, Mediterrània i Sweetrade disputen l’ascens, mentre que els equips, Cat Figueres,
Girona, Penedès,Seven-3, Terrassa i Xtreme lluiten per la permanència. La final
d’ascens de tercera divisió la disputen els equips, Barcelona, Breaking Bowlers, Full
Strikes, Joventut Al-Vici, Mediterrània i Sweetrade.
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BOWLING TENPIN: L’EQUIP B DEL SWEETRADE , CAMPIÓ DE LLIGA DE 2A
DIVISIÓ MASCULINA (09.05.2017)

27
L’equip B del Sweetrade Bowling Club –
Les Franqueses format per Carlos Figuls,
Enric Carrió, Joan Piqué, Juan Andrés
Sanz, Víctor Hurtado i Xavier Piqué, va
guanyar amb comoditat la lliga de segona
divisió en la jornada final celebrada
diumenge 7 de maig a les instal·lacions de
New Park Vallès de Terrassa.
El segon lloc i per tercer any consecutiu va
ser per l’equip del Joventut Al-Vici de
Castelldefels (Borja Hernanz, Jordi
Ponsico, Miquel A. Roig, Ricardo Franco i
Xavier Julià), empatats a punts amb el conjunt d’Empuriabrava Bowling Club, format
per Daniel Puentes, Domingo Puentes, Dominique Fabian Masset, Yuris Alcides, Juan
Luzdivino Recio, l’equip empordanès és tercer pels punts assolits en els enfrontaments
directes.
Sweetrade, Joventut i Empuriabrava van assolir l’ascens a la primera divisió per la
temporada 2017-2018 que juntament amb els equips Les Gavarres B.C. de Reus, C.B.
Granollers i C.B. Comarcal de Terrassa, formaran el grup.
Dissabte va ser el torn pels 6 equips que lluitaven per la permanència, els equips del
Club Seven-3 de Sant Esteve Sesrovires, Xtreme Bowling Club de Sant Joan Despí i
Club Cat Bowling Figueres, van superar la final mantenint la categoria, mentre que
C.B. Penedès del Vendrell, Terrassa Bowling Club i C.B. Girona de Salt, baixen a la
3a divisió.
Foto: Equip Sweetrade
Publicada el 14 de maig a Mundo Deportivo.
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BOWLING: EL SWETRADE B C ASSOLEIX EL TÍTOL DE LLIGA CATALANA
(09.05.2017)

28
L’equip A del Sweetrade Bowling Club – Les
Franqueses, assoleix el títol de la Lliga Catalana
de 1a divisió el conjunt vallesà format per Àlvar
Cardona, Artur Colomer, Joan Vall, Narcís
Sistach i Raúl Gálvez es van erigir campions en
superar per dos punts a l’equip del B.C. Diagonal
en la final celebrada el passat diumenge 7 de
maig a les instal·lacions de Bowling Pedralbes de
Barcelona.
La segona plaça va estar pel Bowling Club
Diagonal de St. Vicenç dels Horts, amb Axel Guimó, Benito Boira, Juan Manuel
Rubio, Julien Sermand, Marcial Ovide, Moisés Pérez i Sergi Montaña, seguits del
Diamond Bowling Club de Sabadell, format per, Diego Peña, Francisco Hernández,
José M Corrales, Josep Oriol Navarro, Julien Droz, Miguel A Seoane i Òscar Sánchez.
Els sis equips que es disputaven el títol han aconseguit l’ascens a divisió d’honor, nova
categoria que entra en vigor la propera temporada, juntament amb els tres equips
millor classificats completaran la categoria, Club Seven-3 de Sant Esteve Sesrovires,
Joventut Al-Vici de Castelldefels i Club Bowling Barcelona.
Bowling Pedralbes va acollir les finals de la primera divisió, dissabte va ser el torn dels
equips que es jugaven la permanència a la primera divisió, els equips de Les Gavarres
Bowling Club de Reus, C.B. Granollers i Comarcal Bowling Club de Terrassa
formaran la primera divisió juntament amb els 3 millors equips de la final ascens de 2a
divisió.
A la primera divisió hi han participat un total de 74 esportistes de 12 equips de
Catalunya. La competició ha estat organitzada per la Federació Catalana de Bitlles i
Bowling.
Foto: Sweetrade B.C.
Publicada el 12 de maig a l’Esportiu.

27

BITLLES CATALANES: CABACÉS VERD CAMPIÓ DE LA LLIGA CAMPPRIORAT 2016-17 (10.05.2017)

29
L’equip Verd del Club Bitlles Cabacés,
s’ha proclamat campió de la Lliga CampPriorat de bitlles catalanes 2016/2017,
l’equip format per Alba i Rafel Robles,
Prudenci i Ramiro Masip, Inés Blanco i
Sergi Clota, es van imposar per dos punts
a l’equip B del Bellmunt campió de la
temporada passada, amb Antonio Cano,
Carles Pujol, Gabriel Fernández, Josep M
Torné, Jordi Marco, Victòria Garrido,
Victòria Morales i Xavier Sentís.
El tercer lloc va estar pel conjunt de Salomó format per Carles Vives, Josep Creus,
Josep M. Martí, Josep M. Roig, Juana Jiméenz, Juan Ortiz, Jesús Damian Santos, Jordi
Calvet, Pere Daura i Teresa Flores.
Individualment, els millors jugadors de la temporada han estat Carles Vives (Salomó),
Francisco Carrión (Rabosses Vilella A) Martí Pujol i Joaquim Bartolomé (Bellmunt A)
Anna Carrión de l’equip de les Rabosses Villella A, ha estat la millor classificada
femenina.
Les dues últimes jornades es van disputar al camp de futbol de Bellmunt del Priorat, el
passat diumenge 30 d’abril. Un cop acabada la competició, els equips guardonats van
rebre el trofeu de mans de Gemma Millan, delegada de la FCBB a Tarragona.
Foto: Cabacés Verd amb Gemma Millan
Publicada el 9 de juny a Mundo Deportivo.
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BOWLING TENPIN: BREAKING BOWLERS A SEGONA DIVISIÓ DE LLIGA
CATALANA (10.05.2017)

30
Breaking Bowlers Club de Barcelona format
per, Albert Metschke, Alejandro Correa,
Antonio Pino, Enrique Ledesma, José Manuel
i Rafael Blanco, i Ramon Hervás, son els
campions de tercera divisió de la Lliga
Catalana assolint l’ascens a segona divisió
l’any del seu debut.
El segon lloc va estar per l’equip B del Club
Bowling Barcelona, Eduard Albert, Enric
Charco, Jordi Ambrós, Marcos Gordo i Pedro
Tudela formen l’equip. El tercer lloc va estar per l’equip C del Sweetrade B.C. de Les
Franqueses, el club ha aconseguit pujar als seus 3 equips de categoria. El conjunt
vallesà està format per Ademir Vásquez, Francisco José Cano, Jordi García, José
David Fernandez, Juan Carlos Ibáñez i Patrick Guerre.
Els tres equips van assolir l’ascens a la segona divisió de
Lliga Catalana per la temporada 2017-18. Prop de 60 esportistes de 10 clubs d’arreu de
Catalunya han format el grup de 3a divisió de la Lliga Catalana que organitza la
Federació Catalana de Bitlles i Bowling.
Les instal·lacions de Baix Bowling de Sant Vicenç dels Horts, van acollir la jornada
final diumenge 7 de maig.
Foto: Breaking Bowlers Club
Publicada el 11 de juny a l’Esportiu.
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BOWLING TENPIN: MOISÉS PÉREZ CAMPIÓ INDIVIDUAL DE
CATALUNYA (15.05.2017)

31
Moisés Pérez del B.C. Diagonal de
Sant Vicenç dels Horts es va erigir
campió de primera categoria a la
final individual dels 20è
Campionats de Catalunya de
Bowling, celebrats diumenge 14 de
maig a Baix Bowling, Sant Vicenç
dels Horts.
El podi el van completar els
jugadors del Sweetrade B.C. – Les
Franqueses, Àlvar Cardona i Raúl
Gálvez. La final de primera va destacar pel gran nivell dels participants, aquesta va ser
la nota que va posar l’emoció fins al darrer enfrontament on va és va decidir el campió.
En segona categoria, Pere Tusquelles del Club Bowling Granollers es va fer amb la
medalla d’or, seguit de José Manuel Rubio del B.C. Diagonal i Antonio Díaz del
Nàstic Bowling Club. Els medallistes de tercera categoria, van estar, Francisco
Hernandez, Diamond Bowling Club de Sabadell, Enrique Ledesma, Breaking Bowlers
Club de Barcelona i Jordi Martí de l’Xtreme Bowling Club de Sant Joan Despí.
Un cop acabada la competició, Roser Romero, gerent de la federació, va fer el
lliurament de medalles.
Foto: Podi 1a categoria.
Publicada el 21 de maig a Mundo Deportivo.
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BOWLING TENPIN: OR PER COLOMER I GÁLVEZ A LA FINAL DE PARELLES
DELS CAMPIONATS DE CATALUNYA (15.05.2017)

32
La parella del Sweetrade Bowling Club – Les
Franqueses, formada per Artur Colomer i Raúl Gálvez
es van imposar a la final de parelles de primera
categoria amb un total de 1609 pals, seguits per Moisés
Pérez i Marcial Ovide del B.C. Diagonal amb 1575 pals,
el bronze també va ser pel Sweetrade amb Joan Vall i
Narcís Sistach.
En la segona categoria la parella del Joventut Al-Vici de
Castelldefels va guanyar amb força comoditat la
competició, Fernando Sanz i Xavier Albert del C.B.
Barcelona es van fer amb la medalla de plata, el bronze
va ser per la parella formada per Pere Tusquellas i
Antonio Segura del Club Granollers. Tampoc va haver
massa sorpreses en la final de tercera categoria, l’or el
van guanyar, Enrique Ledesma i José M. Blanco,
parella del Breaking Bowlers, el segon lloc va ser per la
parella del Sweetrade formada per Patrick Guerre i
Ademir Vásquez, la parella del Diamond B.C. amb Francisco Hernández i Òscar
Sánchez van completar el podi.
Les instal·lacions de Baix Bowling van acollir la final de parelles masculines aquest
diumenge 14 de maig. Roser Romero, gerent de la Federació Catalana de Bitlles i
Bowling va lliurar les medalles als campions.
Foto: Podis per categories
Publicada el 19 de maig a l’Esportiu.
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BITLLES CATALANES: LA GALERA CAMPIONS DE LA LLIGA TERRES DE
L’EBRE DE PRIMERA DIVISIÓ (17.05.2017)

33
L’equip A del Club de Bitlles La Galera
format per, Joan Lleixà, Salvador
Monrós, Daniel Panisello, Joan Igual i
Heriberto Gasulla va ser el campió de
primera divisió de la 28a Lliga de Terres
de l’Ebre.
Els equips de primera divisió van
mantenir l’emoció a la final fins el darrer
moment, victoria molt ajustada del equip
de La Galera que va superar només per 3
punts a l’equip A del Club de Bitlles
Amposta que va ser segon amb, Elena Folia, Tony Limbos, Josep Valmaña, Rafel
Pagà i Eloi Limbos, el tercer lloc l’equip A del Club de Bitlles Godall a només 1 punt
del segon, el conjunt de Godall el van formar, Jaume Fandos, Ana Maria Muñoz, José
Antonio Montfort, Hipólito Meriño i Ramon Centelles.
El Club de Bitlles La Galera amb el títol de lliga va assolir el guardó especial del
bitllaire de la FCBB que se’n duu el campió de lliga i que en aquesta ocasió queda en
propietat del Club atès que ja porten 5 títols alterns
Individualment, Jaume Fanados (Godall), Roser Cherta (La Galera) i Santiago Bo (La
Cava) han estat els millors tiradors de primera divisió.
L’Aldea va acollir la darrera jornada de la Lliga Terres de l’Ebre que es va celebrar
dissabte 13 de maig. En el marc del tradicional dinar de germanor es van lliurar els
trofeus als campions de mans de Gemma Millan, delegada de Tarragona de la
Federació.
Foto: Equip La Galera amb Gemma Millan
Publicada el 16 de juny a Sport.
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BITLLES CATALANES: CATALONIA CAMPIONS DE LA LLIGA TERRES DE
L’EBRE DE SEGONA DIVISIÓ (18.05.2017)

34
L’equip del Club de Bitlles Catalònia
Altadill, es va erigir campió de segona
divisió de la 28a Lliga de Terres de
l’Ebre en la jornada final celebrada el
passat 13 de maig a les pistes municipals
de l’Aldea.
Contundent victòria del conjunt tortosí
format per, Jaume Roda, Àngel Gil,
Florentino Aragón, Agustí Oliver i
Francesc Blanquet que van superar per 6
punts a l’equip C del Club de Bitlles
Godall format per, Joan Josep Ferreres, Miquel García, Ángeles Bouso, Carlos
Pallares, Araceli i Lluis Cid, el podi el va completar l’equip Fora Forat de Vinaròs
amb, Juan Domingo Pascual, Antonio Aguilera, Enric Dosdà, Manuel Beltran,
Antonio Barreda, José Antonio Queral i Agustí Burriel.
En l’apartat individual, destaquen els bitllaires Carmelo Miralles del C.B. Freginals,
Juan Domingo Pascual, C.B. Vinaròs i Joan Josep Ferreres del C.B. Godall. Un total
de 71 esportistes de 13 equips han participat en aquesta 28a edició de la Lliga de
Terres de l’Ebre.
La jornada va cloure amb el tradicional lliurament de trofeus de mans de Gemma
Millan, Delegada de Tarragona de la FCBB en el marc del dinar de germanor.
Foto: Equip Catalònia - Altadill amb Gemma Millan
Publicada el 18 de juny a Mundo Deportivo.

FCBB CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA (19.05.2017)

35
Es convoca la sessió de l’Assemblea General Ordinària que tindrà lloc
el dimarts 20 de juny de 2017 a la Sala David Moner de la Unió de
Federacions Esportives de Catalunya (Rambla de Catalunya, 81,
principal) a les 16.30 hores en primera convocatòria i a les 17.00 hores
en segona i definitiva.
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BOWLING TENPIN: MARGARITA ROA CAMPIONA INDIVIDUAL DE
CATALUNYA� (23.05.2017)

36
Margarita Roa del Sweetrade
B.C. Les Franqueses, campiona
individual dels 20è Campionats
Nacionals de Catalunya,
Cristina Sanz i Íngrid Julià del
Club Bowling Les Corts de
Barcelona, van completar el
podi femení de primera
categoria.
En la segona categoria, ajustada
final en la què Montserrat Sánchez del Nou Bowling Club de Mataró amb 1246 pals es
va erigir campiona d’aquesta categoria, seguida de Gemma García també del Nou
(1237 pals) , la medalla de bronze va ser per la veterana Glòria Sala del Club Bowling
Barcelona amb 1229 pals.
Baix Bowling va acollir la final femenina del 20è Campionats Nacionals de Catalunya,
que es va celebrar el passat diumenge 21 de maig. La competició està organitzada per
la Federació Catalana de Bitlles i Bowling.
El lliurament de medalles va anar a càrrec de Roser Romero, gerent de la Federació
Catalana de Bitlles i Bowling.
Foto: podi de 1a i 2a categoria
Publicada el 26 de maig a l’Esportiu.
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BOWLING TENPIN: MONTSE SÁNCHEZ I GEMMA GARCIA OR EN LA PROVA
DE PARELLES DELS CAMPIONATS DE CATALUNYA (24.05.2017)

37
Diumenge passat es van celebrar les finals
de parelles femenines i mixtes dels 20e
Campionats Nacionals de Catalunya, que
van acollir les instal·lacions de Baix
Bowling de Sant Vicenç dels Horts. Èxit de
les components del Nou Bowling Club de
Mataró que van assolir la medalla d’or i
bronze de la segona categoria.
La parella formada per Montserrat Sánchez
i Gemma García van ser les campiones de
la prova de parelles de la segona categoria,
seguides per Irene Molera i Francisca
Melèndez del Club Les Corts de Barcelona,
el tercer lloc va estar per la parella del Nou BC formada per Àfrica Puig i M. Cinta
Rosales.
En la categoria de parelles mixtes, la parella del Sweetrade formada per Margarita Roa
i Àlvar Cardona es van imposar amb comoditat als seus contrincants i es van fer amb
la medalla d’or, la plata va estar per la parella del Xtreme BC de Sant Joan Despí
formada per Elisabet Cejudo i Jordi Martí, el podi el va completar la parella del Club
Barcelona amb Glòria Sala i Álvaro-José Cardona.
La manca de parelles de primera categoria no va propiciar una final, Íngrid Julià i
Cristina Sanz del Club Bowling Les Corts es van erigir com a campiones de la
categoria amb un total de 7108 pals 197,44 de mitjana.
El lliurament de medalles va anar a càrrec de Roser Romero, gerent de la Federació
Catalana de Bitlles i Bowling.
Foto: Podis
Publicada el 28 de maig a Mundo Deportivo.
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BITLLES CATALANES: LA SÉNIA ACULL EL CAMPIONAT DE CATALUNYA
INDIVIDUAL INFANTIL (26.05.2017)

38
El proper dissabte 27 de maig La Sénia acull el
19è Campionat de Catalunya Individual
Infantil de bitlles catalanes, per a les categories
benjamina, alevina i infantil, amb la
participació de 43 jugadors i jugadores de tot el
país, que han aconseguit la classificació gràcies
a la seva bona actuació en els Circuits
Individuals Infantil.
Hi estaran representats fins a 13 clubs
diferents, sent el C.B. Godall qui aporta més jugadors/es amb un total de 8, seguit de
C.B. Catalònia de Jesús amb 6, C.B. Termites Llefià de Badalona, C.B. Colobrers de
Castellar del Vallès i La Penya del Bistec de Tordera amb 5.
El Campionat estarà organitzat pel Club de Bitlles Catalanes La Sénia, amb el suport
de la Federació Catalana de Bitlles i Bowling, l’Ajuntament de Badalona, el Consell
Català de l’Esport i la Unió de Federacions Esportives de Catalunya. La competició
començarà a les 10.30 del matí.

BOWLING TENPIN: EL CLUB BOWLING LES CORTS GUANYA LA LLIGA
CATALANA FEMENINA (28.05.2017)

39
L’equip de Club Bowling Les Corts de
Barcelona, format per, Cristina Sanz,
Francisca Melèndez, Ingrid Julià, Irene
Molera i Roser Romero, s’han erigit
campiones de la 28a Lliga Catalana de
Bowling per quart any consecutiu.
El segon lloc ha estat per l’equip de
l’Xtreme Bowling Club de Sant Joan
Despí format, per Elisabet Cejudo,
Eulalia Pujol, Núria Crespo, Núria
Melchor i Judith Casaprima amb 42
punts, el podi el completa el Nou Bowling Club de Mataró format per, Àfrica Puig,
Anna Fraile, Gemma García, Maria Cinta Rosales, i Montserrat Sánchez amb 36 punts.
Les instal·lacions de Bowling Pedralbes van acollir la darrera jornada diumenge 28 de
maig.
La competició de Lliga Catalana està organitzada per la Federació Catalana de Bitlles i
Bowling.
Publicada el 4 de juny a Mundo Deportivo.
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BITLLES CATALANES: COLOBRERS CAMPIONS DE LA LLIGA
BARCELONA (30.05.2017)

40
L’equip del CB Colobrers Blaus de
Castellar del Vallès, es va erigir campió
de la 23a Lliga Barcelona de Bitlles
Catalanes en la final disputada el passat
14 de maig a Castellar del Vallès.
Cal destacar la bona temporada que ha fet
l’equip vallesà format per José Cruz, Fina
García, Ramon Piñol, Jorge García,
Antonio Montoya, Rosa López, Gina
Piñol, Josep López i Puri Medina,
superant a l’equip A del Club Fusta i Ferro de Sant Salvador de Guardiola en la
jornada final en la que es diputaven el títol. L’equip del Fusta i Ferro va estar format
per Cristobal Lao, Josep Teruel, Juan Manuel Braavo, Rosa Jounou i Jaume Coma.
El Club Camp de l’Arpa de Barcelona, amb, Consuelo García, Adolfo Barrasa, Àlex
Fuentes, Carlos Simón, José Luis Pérez, Josep Babot, Albert Boscà, José Moreno i
Enric Canovas, van completar el podi.
Acabada la competició es va fer el tradicional lliurament de trofeus, els guardonats van
rebre la copa de mans d’Abel Sensarrich, vicepresident primer de la federació.
La lliga Barcelona, està organitzada per la Federació catalana de Bitlles i Bowling,
enguany 20 equips de les comarques barcelonines han pres part a la competició amb un
total 188 esportistes.
Foto: Colobrers Blaus amb Abel Sensarrich
Publicada el 21 de juliol a Mundo Deportivo.
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BITLLES CATALANES: CAMPIONAT DE CATALUNYA INDIVIDUAL
INFANTIL 2017 (31.05.2017)

41
El passat dissabte 27 de maig, es va
celebrar a la Sénia (el Montsià), el
Campionat de Catalunya Individual
per a les categories infantil, alevina i
benjamina, amb la participació de 41
nens i nenes representant a 12 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, es va proclamar
campiona de Catalunya gràcies a una molt bona primera partida (73 punts), superant
només per dos punts a Marina Ruiz de la Penya del Bistec. Tercera va ser Aroa
Martínez de Godall. En nois, només 4 punts van separar als tres primers classificats.
Abel Caballé de la Penya del Bistec va ser el campió, seguit de Jordi Martínez de
Vilafranca i de Tomàs Bedós de Blanes.
Categoria Alevina: Sara Arasa i Maria Rangel, totes dues de Godall, van mantenir un
gran duel en la categoria alevina femenina, superant la primera a la segona per només 6
punts (151 a 145). Ainhoa Cardona va quedar tercera gràcies a una bona segona
partida. Els alevins masculins no van voler ser menys i la lluita pel títol va durar fins a
l’últim bitllot, sent el jugador local Marc Vidal (la Sénia), qui es va imposar per dos
punts (154-152), a Nil Berlanga del Siuranenc d’Horta. Pol Viladrich d’Olius va ser el
tercer amb 144 punts.
Categoria infantil: Georgina Piñol, de Colobrers, va superar amb comoditat les seves
rivals i es va proclamar campiona femenina, sent segona i tercera les jugadores del
Termites Llefià Carla Fernández i Júlia Legua. En infantil masculí la lluita pel
campionat també va durar fins els últims llançaments, imposant-se Amadeu Ciurana de
la Penya del Bistec per 5 punts sobre Jordi Juliana de Colobrers, i 7 sobre els seu
company d’equip Roger Roura.
El lliurament de premis corresponents al Campionat de Catalunya va anar a càrrec de
Joan Moisés, Alcalde, i Pau García, Regidor d’Esports de l’Ajuntament de la Sénia,
acompanyat de Gemma Millán, delegada de la FCBB, i Daniel Cervera, president del
C.B. la Sénia, organitzador del campionat.
Publicada el 9 de juliol a Mundo Deportivo.
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BOWLING TENPIN: 20A EDICIÓ DE LA COPA GENERALITAT (01.06.2017)

42
Aquest diumenge les instal·lacions de Baix
Bowling de Sant Vicenç dels Horts acullen
la 20a edició de la Copa Generalitat, amb
la participació dels 8 millors equips dels
Campionats de Catalunya.
Des de fa tres temporades la competició de
Copa Generalitat és de categoria absoluta
pel que és mixta, el Club Bowling Les
Corts és l’únic equip femení que
competeix, els equips dels Clubs Seven-3 i
Sweetrade inclouen dones a la seves
alineacions.

BITLLES CATALANES: DELS CIRCUITS INDIVIDUALS AL CAMPIONAT DE
CATALUNYA (02.06.2017)

43
Diumenge 4 de juny se celebrarà a Palamós (Baix Empordà), la dinovena edició
del Campionat de Catalunya Individual de bitlles catalanes, amb la participació
de 100 jugadors i jugadores – de tot el país, que han aconseguit la classificació gràcies
als bons resultats obtinguts en els Circuits Individuals Sènior i Sub 25.
El Campionat de Catalunya Individual Sènior i Sub 25 estarà organitzat pel Club de
Bitlles Palamós, amb el suport de la Federació Catalana de Bitlles i Bowling,
l’Ajuntament de Palamós la Generalitat de Catalunya i la Unió de Federacions
Esportives de Catalunya

.
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BITLLES CATALANES: FINA GARCÍA I JOAN LLEIXÀ CAMPIONS DE
CATALUNYA 2017 (06.06.2017)

44
La dinovena edició del Campionat de
Catalunya individual, es va celebrar el
passat diumenge 4 de juny a Palamós
(Baix Empordà). 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.
Fina García es va proclamar campiona
després de superar en la gran final a
Josefa Roca (Ivars d’Urgell), segona classificada, gràcies a la seva millor classificació
en els Circuits Individual, ja que van empatar a 79 punts. Elena Folia (Amposta), va
ser tecera, i Ana uñoz (Palamós), i Abril Asensio (Ponts), quarta i cinquena
classificades. També es van classificar per la final Laia Roura (la Penya del Bistec),
Ascensión Hidalgo (Sabadell), Ana Maria Muñoz (Godall), Teresa Botet (Palamós), i
Gemma Millán (Godall).
Joan Lleixà, que ja va ser campió de Catalunya l’any 2013 va superar en la final Jesús
Millás (Vilafranca), segon classificat, també gràcies a la seva millor classificació en els
Circuits, després d’empatar a 86 punts, José Velasco (los del Huerto), tercer i Antonio
Vilas (Igualada), i Juanjo Martínez (Torà), quart i cinquè classificats, respectivament.
També es van classificar per la final Xavi Romance (Colobrers), Manuel Castillo (los
del Huerto), Josep Rifà (Vic Bitlles), José Luís Gómez (la Penya del Bistec), i Nil Solé
(Igualada).
Els millors classificats en categoria Sub 25 i campions de Catalunya d’aquesta
categoria van ser Abril Asensio (Ponts), i Nil Solé (Igualada), seguits de Laia Roura (la
Penya del Bistec), i Irati Bort (Siuranenc d’Horta), en categoria femenina, i de Marc
Plans (Olius), i Gerard Albiol (la Galera), en masculina.
Va presidir el lliurament de premis Lluís Puig, alcalde Palamós, acompanyat de Joan
Barba regidor d’esports, Carles Salgas, diputat d’esports de la Diputació de Girona,
Abel Sensarrich, vicepresident de la Federació Catalana de Bitlles i Bowling, i Pedro
Igeño, president del Club de Bitlles Catalanes Palamós, organitzador del campionat.
Foto: Podi amb els campions i autoritats
Publicada el 15 de juliol a Mundo Deportivo.
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BOWLING TENPIN: EN MARXA EL III OPEN SANT VICENÇ (06.06.2017)

45
Aquest vespre comencen les sèries de classificació del III
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, Laudo’s, Monne
Perruquers, Luz Adriana Leal i Baix Bowling.
Més de 60 esportistes de 16 clubs catalans prendran part a les sèries de classificació que
es disputen del 6 al 10 de juny, i lluitaran per aconseguir una de les 48 places que els
durà a la final de diumenge. La competició està homologada per la FCBB

BOWLING TENPIN: EL SWEETRADE BC CAMPIÓ DE LA COPA
GENERALITAT (08.06.2017)

46
L’equip del Sweetrade Bowling Club – Les Franqueses
format per, Àlvar Cardona, Artur Colomer, Margarita
Roa i Raúl Gálvez, van aixecar la copa de campions de
la Copa Generalitat de Bowling, els campions van rebre
el trofeu de mans de Roser Romero, gerent de la FCBB.
El segon lloc va estar per l’equip del Bowling Club
Diagonal amb, Axel Guimó, José Rubio, Marcial
Ovide, Moisés Pérez i Sergi Montaña, que se’ls va
escapar el títol desprès de 6 anys aconseguint l’apreciat
guardó. El tercer lloc va estar pel conjunt del Joventut Al-Vici, format per Jordi
Maurel, Jordi Ponsico, Miquel Angel Roig i Jordi Tubella.
La millor puntuació individual la va aconseguir Artur Colomer amb 1489 pals, seguit
de Marcial Ovide i Moisés Pérez amb 1472 i 1466 pals respectivament. Margarita Roa
va fer la millor puntuació femenina amb 1430 pals.
La 20a Copa Generalitat és la darrera prova dels Campionats Nacionals de Catalunya,
en la que hi participen els 8 millors equips classificats dels Campionats, la competició
es va celebrar diumenge 4 de juny a les instal·lacions de Baix Bowling, de Sant Vicenç
dels Horts.
Classificacions: Sweetrade BC 157 punts, BC Diagonal 132 punts, Joventut Al-Vici
81, Diamond B.C. 65 C.B. Barcelona 62, C Seven-3, 44, CB Les Corts 41 punts, i
Breaking Bowlers 20 punts.
Acabada la competició es van lliurar els trofeus de la XXVII Lliga Catalana de totes
les categories i les medalles de la prova d’equips del 20è Campionat Nacional de
Catalunya 2016-2017.
Publicada el 25 de juny a Mundo Deportivo.
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BITLLES CATALANES: CAMPIONAT DE CATALUNYA DE CLUBS A
GODALL (09.06.2017)

47
El proper diumenge dia 11 de juny es
disputarà a Godall (el Montsià), la 23a
edició del Campionat de Catalunya de
Clubs de bitlles catalanes, amb la
participació dels dos primers classificats
dels vuit grups de Lliga Catalana.
A partir de les 10 del matí, a les pistes de
la Zona Esportiva la Bassa del Coll, els
16 equips participants, disputaran dues
partides, classificant-se els cinc millors
per la gran final. El C.B. Os de Balaguer
defensarà el títol de campió aconseguit a l’Albagés (les Garrigues), la temporada
passada.
Des de l’any 2006, en que es va disputar a Amposta, la comarca del Montsià no acollia
el Campionat de Catalunya de Clubs. El C.B. Godall, a qui la FCBB ha encarregat
l’organització d’aquest campionat, compta amb el suport de l’Ajuntament de Godall 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. Os de Balaguer, campió de l’any 2016
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BOLOS LEONESES: AGUSTIN MORENO I LUIS MANUEL FONAZALEZ
CAMPIONS DE LA COPA FEDERACIÓ (10.06.2017)

48
Agustin Moreno i Luis Manuel
Gonzalez del Club de Bolos leoneses
d’Horta de Barcelona, campions de la
15a Copa Federació de primera i
segona categoria respectivament,
celebrada a les pistes del Club
Leoneses d’Horta situades a la Plaça
de la Clota.
Ajustats resultats dels tres finalistes
en les dues categories d’aquesta 15a
edició de la Copa Federació. Agustin
Moreno del Club d’Horta, campió de
la primera categoria es va fer amb el
títol amb un total de 452 punts seguit de Ramon Cuesta del Club El Negrillon de
l’Hospitalet i campió de l’edició anterior amb 441 punts, va completar el podi Andrés
González també del Club EL Negrillón amb un total de 437 punts.
Luis Manuel Gonzalez del Club d’Horta va ser el campió de la segona categoria amb
un total de 477 punts, en segon i tercer lloc van ser pels jugadors del Club de Bolos
Dama de Arintero de Barcelona, Manuel Marcos i Luis Fernando Prado amb 467 i 462
punts respectivament.
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 presidents dels Club Horta i El Negrillón
acompanyats de Roser Romero, gerent de la Federació Catalana de Bitlles i Bowling,
la competició va estar organitzada pel Club de Bolos Leones d’Horta.
Publicada el 16 de juliol a Mundo Deportivo.
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BOWLING TENPIN: ÀLVAR CARDONA CAMPIÓ DEL TERCER OPEN SANT
VICENÇ (11.06.2017)

49
Àlvar Cardona del Sweetrade Bowling
Club – Les Franqueses, ha estat el
campió de la tercera edició de l’Open
Sant Vicenç, celebrat a les
instal·lacions de Baix Bowling de Sant
Vicenç dels Horts del 6 a l’11 de juny.
Àlvar Cardona s’ha imposat per la
mínima (223-220) a Moisés Pérez del
Club Bowling Diagonal de Sant Vicenç
dels Horts en la partida de defensa de
posició. En la partida anterior Moisés
ha vençut amb comoditat al seu
company de club Axel Guimó que ha estat tercer.
Aquesta edició ha estrenat nou format de final. Puntualment 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.
Cal destacar els bons resultats del torneig, Marcial Ovide del BC Diagonal va assolir la
millor sèrie del torneig amb 1437 pals (239,50 de mitjana) seguit d’ Axel Guimó amb
1405 (234,16 de mitjana) i 1368 (228 de mitjana), la millor partida i premi d’una bola
gentilesa de Bowltech ha estat per Axel Guimó amb 289 pals. El premi a la millor sèrie
de repesca que atorga l’Espai Wellness de Granollers ha estat per Marcial Ovide i
Keyla Vásquez del Club Seven-3 amb la millor sèrie femenina ha guanyat el premi de
Monne Perruquers.
Acabada la competició ha tingut lloc el lliurament de premis de mans de Íngrid Julià i
Cristina Sanz en representació del club Les Corts acompanyades d’Andrés Sanz
representant del Club Sweetrade.
Un total de 60 esportistes de 16 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, Gimnàs Espai Wellness, Monne Perruquers, Trofeus
Laudo’s i Baix Bowling, i el suport de la Federació Catalana de Bitlles i Bowling.
Classificació: Àlvar Cardona, Moisés Pérez, Axel Guimó, Javier Crespi (Club Seven3), Artur Colomer (Sweetrade), Elisabet Cejudo (Xtreme), Marcial Ovide (Diagonal),
Ivan Jiménez (Xtreme), Moisés Sempere (Xtreme), Raúl Gálvez (Sweetrade) Francisco
Hernández (Diamond) i David Vizcaino (Sweetrade)
Foto: finalistes amb Íngrid Julià, Cristina Sanz i Andrés Sanz
Publicada l’11 d’agost a Mundo Deportivo.
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BITLLES CATALANES: EL CB LA GALERA CAMPIÓ DE
CATALUNYA (13.06.2017)

50
L’equip del C.B. la Galera, format per
Roser Cherta, Joan Lleixà, Tomàs
Farnós, Gerard Albiol – autor d’una
partida perfecte en la final, 90 punts –
Jordi Gilabert i Vicent Albiol, s’ha
proclamat per cinquena vegada campió
de Catalunya de bitlles catalanes, en el
campionat disputat a Godall (el
Montsià), el dia 11 de juny, organitzat
pel C.B. Godall
En aquesta 23a 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 Montsià, que havia entrat com a millor equip en
les partides classificatòries, ha aconseguit en una gran final 388 punts, superant el
C.B.C. Alls Secs Piquen (364), segon classificat. Tercer ha estat el C.B. Benavent de
Segrià (359), seguit del C.B. Vall-llobrega (356), i del C.B. Siuranenc d’Horta (331
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 l’alcalde de
Godall, Francisco Aguiar, Miquel Millán, vicepresident del C.B. Godall, i Gemma
Millán, Delegada de la Federació Catalana de Bitlles i Bowling a Tarragona.
L’organització ha comptat amb el suport de la FCBB, l’Ajuntament de Godall, la
UFEC i el Consell Català de l’Esport.
Foto: Campions (La Galera)
Publicada l’11 d’agost a Sport.
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BOWLING TENPIN: THE KILLERS CAMPIONS DE LA 6A LLIGA TEN PIN
D’OR (15.06.2017)

51
L’Equip The Killers format per Àlvar Cardona, Sergi
Montaña, Cristina Sanz i Axel Guimó, ha guanya per
tercer any consecutiu la Lliga Ten Pin d’Or, amb un
total de 287 punts i una mitjana d’equips de 211,59.
El segon lloc ha estat per l’equip United Colors
format per Ingrid Julià, Fernando Gómez, Jordi
Tubella, José Rubio i Marcial Ovide, amb 222,50
punts i una mitjana d’equip de 203,26, completant el
podi l’equip BB+ van quedar empatats a punts amb
el segon classificat, la suma de pals va decidir la
classificació (197,90 de mitjana), l’equip el
formaven, Borja Hernanz, Carlos Iranzo Rona,
David Ansaldo, Jordi García, Juan Miguel Albizuri,
Lluis Montfort G, Lluís Montfort R, i Margarita Roa.
Jordi Tubella del United Colors es va fer amb el guardó com a campió de la final
individual amb una sèrie de 911 pals, seguit de Margarita Roa amb 876 pals, de l’equip
BB+, que va superar a Álvaro-José Cardona de l’equip Paper Groc per només 4 pals.
La final individual la disputen els 12 millors jugadors classificats de la lliga.
Aquesta temporada l’equip de The Killers ha estat insuperable batent tots els rècords
de la lliga 2016-17, han aconseguit la millor sèrie d’equip scratch i amb handicap i la
màxima partida, així com els rècords individuals assolits per Axel Guimó amb una
màxima sèrie de 1035 pals en ambdues modalitats, scratch i handicap i Àlvar Cardona
que amb 295 pals va assolir la màxima partida de la lliga.
Un total de 39 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 d’octubre
2016 a juny de 2017.
La competició homologada per la Federació Catalana de Bitlles i Bowling, ha estat
organitzada pel Joventut Al-vici C.B.
Dimarts 13 de juny un cop acabada la final individual va tenir lloc el tradicional
lliurament de trofeus a càrrec de Joan Creus president del Club organitzador
acompanyat de David Ansaldo i Xavier Julià, vicepresident i tresorer respectivament.
Foto: Jordi Tubella amb Joan Creus, David Ansaldo i Xavier Juli
Publicada el 25 d’agost a l’Esportiu.
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BOWLING TENPIN: DOMINQUE LAFARGE CAMPIÓ DEL MÀSTER SÈNIOR
(19.06.2017)

52
Domique Lafarge del Club Bowling Empuriabrava
campió del 2n Màster Sènior 2017. Les instal·lacions de
Baix Bowling de Sant Vicenç dels Horts, van acollir
diumenge 18 de juny la prova del Màster sènior, en la
que hi van participar els 36 millors classificats dels
Circuits 2016-2017.
Dominique Lafarge va assolir el campionat amb un total
de 159 punts i, el segon lloc va ser per Manel Ciero del
Club Barcelona amb 151 punts i un total de 1250 pals, el
podi el va completar Fernando Gómez del Joventut AlVici, empatat a punts amb el segon classificat i una suma
de 1227 pals.
La competició és amb handicap i de categoria única, tot i així l’organització atorga una
plaça reconeixement al millor jugador i millor jugadora scratch de la temporada i que
enguany han estat Fernando Gómez i Íngrid Julià.
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 2016-2017.
La jornada es va cloure amb el lliurament de trofeus als campions de mans d’Albert
Roca i Miquel Angel Roig, vicepresident i tresorer de l’ABCS2015.
Foto: podi màster
Publicada el 30 de juny a l’Esportiu.

BOWLING TENPIN: CONDOL PEL DECÉS DE RICARDO FRANCO (22.06.2017)

53
La Federació Catalana de Bitlles i Bowling lamenta profundament la
pèrdua de Ricardo Franco “Richi”, figura destacada i estimada del
bowling català, que ens ha deixat avui a l’edat de 63 anys, la vetlla
tindrà lloc avui a partir de les 18.00h al tanatori de Sant Just Desvern,
C. Narcís Monturiol, s/n. El comiat serà demà a les 15.30h al mateix
tanatori.
Ricardo Franco va ser un dels emprenedors del nostre esport treballava incansablement
pel col·lectiu dels sèniors, fundador i president de l’Associació Bowling Catalunya
Sènior 2015, entitat que sota la seva direcció organitzava aquest dos darrers anys va
impulsar diverses i exitoses competicions pels jugadors i jugadores de més de 50 anys.
Els que el vàrem conèixer i compartir pistes sempre el recordarem amb aquell somriure
i bon humor i el tindrem en el nostre record. Descansa en pau.
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BOWLING TENPIN: PARTICIPACIÓ CATALANA AL CAMPIONAT D’EUROPA
SÈNIOR (23.06.2017)

54
Un any més Catalunya tindrà presència al Campionat d’Europa
Sènior. L’expedició catalana formada per, Ángel García, Àngels
Sala, Antonia Rius Álvaro-José Cardona, Glòria Sala i Josep
Delgado en qualitat de campions de Catalunya sènior, Miquel
Àngel Roig i Pere Tusquellas, viatgen aquesta tarda cap a Dublín.
Els nostres esportistes competiran en les proves individual, parelles
i trios. Un total de 591 esportistes de 23 federacions europees
prendran part a la competició que tindrà lloc del 24 de juny a l’1 de
juliol a Dublín (Irlanda).
La competició està organitzada per l’ESBC (European Seniors Bowling Committee),i
està inclosa en el calendari de l’ETBF( Europen Tempin Bowling Federation).
Va per tu RICHI

BITLLES CATALANES: FINAL A VUIT DE LA COPA
GENERALITAT (27.06.2017)

55
La temporada oficial 2016/2017 de
bitlles catalanes acabarà el proper
diumenge 2 de juliol amb la disputa
de la “final a vuit” de la XIV Copa
Generalitat, que se celebrarà a partir
de les 10 del matí a les pistes de
bitlles del carrer Rei Lotari de Vallllobrega (el Baix Empordà).
La jornada començarà amb les
partides de l’eliminatòria de quarts
de final, que enfrontarà als equips
del C.B. Can Folguera – C.B. la Penya del Bistec, C.B. Vilafranca – C.B. Siuranenc
d'Horta, C.B.C. Alls Secs Piquen – S.C.B. Salomó, A.E.C. Vic Bitlles i C.B. Os de
Balaguer.
A les 11.45 hores es disputaran les semifinals, i a la una del migdia està previst que
comenci la gran final d’aquesta “final a vuit”, que estarà organitzada pel C.B. Vallllobrega, amb el suport de la Federació Catalana de Bitlles, l’Ajuntament de Vallllobrega, la Unió de Federacions Esportives de Catalunya i el Consell Català de
l’Esport.
Foto: C.B. Igualada, campió del 2016
Publicada el 30 de juny a Diari de Girona.
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CONVOCATÒRIA DE L’ASSEMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA (28.06.2017)

56
De conformitat amb el que disposen els nostres estatuts, i per acord de
l’assemblea, es convoca Assemblea General Extraordinària, que
tindrà lloc el divendres 28 de juliol a les 20.00h a la seu de la
Federació Catalana de Bitlles i Bowling, Rambla Guipúscoa, 23-25,
5è B.
Primer.- Constitució de la Mesa electoral
Segon.- Acte de votacions a les candidatures a junta directiva
Tercer.- Recompte i escrutini de vots
Quart.- Comunicació de resultats
Barcelona, 28 de juny de 2017
Publicada el 23 de juny a l’Esportiu.

BITLLES CATALANES: TORNEIG LLUNES D’ESTIU (30.06.2017)

57
Un cop finalitzada la temporada oficial de bitlles catalanes
arriba el torn dels campionats open, sigui de festa major o
commemoratius d’algun aniversari o fet important pels
clubs de bitlles catalans. A Godall (Montsià), se celebra el
6è Torneig “Llunes d’Estiu”, una competició homologada
per la Federació Catalana de Bitlles i Bowling.
Organitzat pel C.B. Godall, aquest torneig de caràcter
individual, es disputa cada dissabte del mes de juliol, a
partir de les 21.30 hores a la Zona Esportiva la Bassa del
Coll de Godall.
En aquesta edició esta prevista la participació de 42
esportistes de 7 clubs de de les Terres de l’Ebre.
Foto: Cartell
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BITLLES CATALANES: EL CB LA PENYA DEL BISTEC CAMPIÓ DE LA COPA
GENERALITAT (03.07.2017)

58
El C.B. la Penya del Bistec es
proclamà campió de la catorzena
edició de la Copa Generalitat de
Bitlles Catalanes, en imposar-se
en la “Final a vuit” disputada el
passat diumenge 2 de juliol a les
pistes de bitlles del carrer Rei
Lotari de Vall-llobrega (el Baix
Empordà). L’equip de Tordera, el
Maresme, format per Xavi Mena,
Llorenç Serra, José Luís Gómez,
Jaume Carbó i Quim Caballé es
va imposar en una disputada final
al C.B.C. Alls Secs Piquen (359342).
Els de la Penya del Bistec van vèncer en quarts de final a Can Folguera (Sta. Perpètua
de Mogoda), i en semifinals al Salomó, que en quarts havia batut a l’equip del
Vilafranca. Per la seva banda, els Alls Secs Piquen va guanyar en quarts de final al
Siuranenc d’Horta (Barcelona), i al Vic Bitlles en semifinals. El Vic Bitlles havia
superat a Os de Balaguer en el duel de quarts de final.
El lliurament de premis va estar presidit per Rufino Guirado, alcalde Vall-llobrega,
acompanyat de Carles Salgas, diputat d’esports de la Diputació de Girona, Ernest
Darder, delegat a Girona de la Federació Catalana de Bitlles i Bowling, i Albert
Burgas, president del C.B. Vall-llobrega, organitzador de la competició.
Foto: C.B. la Penya del Bistec
Publicada el 7 de juliol a Sport.
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BOWLING: ÀLVARO CARDONA CINQÈ A LA PROVA INDIVIDUAL DEL
CAMPIONAT D’EUROPA SÈNIOR - ESBC (05.07.2017)

59
Álvaro-José Cardona, va obtenir els millors
resultats individualment del conjunt català que
participava al Campionat d’Europa Sènior,
assolint el 5è lloc de la prova individual amb
un total de 1294 pals (215,66 de mitjana),
Ángel García amb 1192 pals va ser el 28è en la
mateixa categoria en la que hi competien un
total de 171 esportistes. Aquest ha estat el
millor resultat obtingut pels nostres
representants des del 2008, any que van
començar a participar la FCBB.
Miguel Àngel Roig i Pere Tusquelles formaven parella en la categoria C i van
classificar-se en la 52a posició d’un total de 94, les germanes Àngels i Glòria Sala van
classificar-se les 33 en la prova de parelles, mentre que no varen poder disputar la
prova de trios juntament amb Antonia Rius, per lesió. D’altra banda Antonia Rius que
participava en categoria A, en la prova individual es va classificar en el lloc 52 de 82
aspirants.
En la prova de trios que és absoluta, l’equip format per Josep Delgado, Pere
Tusquellas i Miquel Ángel van ocupar la 137a plaça de 198 equips.
Classificacions en prova combinada (all events) categoria A: Josep Delgado 113 de
152; categoria B: Álvaro Cardona, 23 i Ángel García 84 de 171; Categoria C: Miquel
Ángel Roig 111 i Pere Tusquellas 115 de 263; Categoria A femenina: Antonia Rius 52
de 82; Categoria B: Àngels Sala 71 i Glòria Sala no va poder acabar la competició per
lesió va quedar la 90 de 90 participants.
La categoria A, B o C la dóna l’edat. Aquesta ha estat la 26a edició de l’ESBC
Championships, celebrat a Dubín (Irlanda) del 24 de juny a l’1 de juliol. Un total de
871 esportistes (586 homes i 285 dones) de 23 federacions europees van prendre part a
la prestigiosa competició que organitza l’European Senior Bowlers Committee.
Publicada el 28 de juliol a Mundo Deportivo.
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BOWLING: EL CIRCUIT SÈNIOR OBRE LA TEMPORADA
ESPORTIVA (12.07.2017)
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La primera prova del 3r Circuit Sènior
obre la temporada de bowling, les
instal·lacions de Bowling Pedralbes de
Barcelona, acullen la primera prova
que se celebrarà del 13 al 16 de juliol,
amb la participació de més de 40
esportistes de 16 clubs catalans.
La competició està organitzada per
l’Associació Bowling Catalunya
Sènior 2015 i homologada per la
Federació Catalana de Bitlles i Bowling.

BOWLING: MARGARITA ROA I ÀLVAR CARDONA CAMPIONS DE LA
MEDALLA UFEC 2017 (17.07.2017)

61
Margarita Roa i Àlvar Cardona del Sweetade
Bowling Club - Les Franqueses, han estat els
millors esportistes de bowling 2017 i
mereixedors de la medalla que atorga la UFEC
als campions individuals. Els esportistes van
rebre la apreciada medalla de mans de Roser
Romero, gerent de la FCBB acompanyada per
Patrick Guerre president del Club Sweetrade.
L’acte de lliurament va tenir lloc dissabte 15 de
juny, a les instal·lacions de Bowling Pedralbes,
en ocasió del comiat que el club va dedicar a la
seva jugadora que després de dos anys estudiant
se’n torna al seu país. Margarita és arquitecte i ha estat ampliant els seus estudis a casa
nostra per segona vegada doncs ja va formar part de la FCBB del 2004 al 2009.
Margarita Roa és colombiana i forma part de la selecció nacional del seu país.
Àlvar i Margarita han tancat la temporada 2016-2017 plena d’èxits esportius tant a
nivell individual com d’equip.
Publicada el 29 de juliol a l’Esportiu.
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BITLLES CATALANES: SIS EDICIONS DE LA LLIGA CATALANA (31.07.2017)
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Des de la temporada 2011/2012 es
disputa la Lliga Catalana de bitlles, una
competició que va unificar la normativa
de les competicions de bitlles a tots els
territoris de Catalunya, tant pel què fa a
nombre de jugadors per equip com en el
sistema de competició. Els equips
inscrits es reparteixen en grups de
proximitat territorial i, en cada grup,
s’enfronten entre ells tots contra tots en
sistema de lliga a dues voltes, jugant-se dues partides en cada jornada. En la última
edició, la de la temporada 2016/2017 hi han participat un total 59 equips representant a
55 clubs de tot el territori, repartits en 8 grups diferents.
Fent un repàs a les diferents edicions, trobem que els clubs Alls Secs Piquen de Montras (Baix Empordà), i la Galera (Montsià), són els que més vegades han aconseguit el
primer lloc de la classificació en els seus respectius grups, sent campions en 5 ocasions i
segons en 1. Els segueix en nombre de campionats el Sant Llorenç la Mola (Sant
Llorenç Savall, Vallès Occidental), amb 4 títols, i el Igualada (Anoia), amb 3 títols i 1
segon lloc. També han estat 3 vegades campions el Lloreta Kin (Cervera, Segarra), i
Vall-llobrega (Baix Empordà).
Els dos primers classificats de cada grup de Lliga Catalana es guanyen el dret a
participar en el Campionat de Catalunya de Clubs. Alls Secs Piquen i la Galera,
juntament amb Ivars (Pla d’Urgell – 2 campionats i 4 segons), són els tres clubs que han
aconseguit la classificació pel campionat en cada temporada.
En la darrera temporada el primer i segon classificat de cada grup han estat Os de
Balaguer i Benavent de Segrià en el Grup 1, Igualada i Ivars en el Grup 2, Lloreta Kin i
Olius en el Grup 3. En el Grup 4, la Galera i Godall, Guinardó i Viladecans en el Grup 5
i Sabadell i Siuranenc d’Horta en el Grup 6. Finalment, els dos primers en el Grup 7 han
estat Alls Secs Piquen i la Penya del Bistec, i Vall-llobrega i Llofriu en el Grup 8.
Publicada l’1 d’agost a Sport.
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BITLLES CATALANES: C B LA GALERA, UN CLUB GUANYADOR! (11.08.2017)

63
Fundat a finals de l’any 2001, el Club de
Bitlles la Galera és un dels clubs de bitlles
amb millor palmarès en la història
esportiva de les bitlles catalanes, tant en
competicions d’equips com en
competicions individuals, i així ho han
corroborat aquesta temporada 2016/17 on
s’han proclamat campions de 1a divisió de
la Lliga Terres de l’Ebre, campions del
Grup 4 de Lliga Catalana, i per cinquena
vegada, campions de Catalunya. A més a
més, el seu president, Joan Lleixà ha estat
campió del Circuit Individual Sènior i
campió de Catalunya Individual Absolut, mentre que Gerard Albiol ha estat campió del
Circuit Individual Sub 25 i tercer de Catalunya d’aquesta categoria.
Lliga Nacional i Lliga Catalana – Durant les sis temporades que va durar aquesta
competició, el domini del C.B. la Galera va ser espectacular, aconseguint el títol en
totes sis edicions, des de la temporada 2005/06 fins la temporada 2010/11. Aquesta
competició va ser substituïda per la Lliga Catalana, on l’equip de la Galera s’ha
proclamat campió del seu grup en cinc de les sis edicions d’aquesta competició.
Campionat de Catalunya de Clubs – En la seva primera participació, l’any 2004 a Montras, el club del Montsià es va proclamar campió de Catalunya per primera vegada,
superant en la final a Freginals i Viladecans. Després de quedar segon rere el C.B.
Benavent de Segrià els anys 2008 (Torelló), i 2009 (Figueres), la Galera es va
proclamar campió les edicions del 2010 (Badalona), 2011 (Vic), i 2014 (Castellar del
Vallès), aconseguint el passat 11 de juny a Godall els seu cinquè títol.
A tots aquests títols hi hem de sumar els de la Supercopa dels anys 2010, 2011 i 2014, i
els del Gran Premi Catalunya del 2010 i 2014, així com el títol de campió de 2a divisió
de la Lliga Terres de l’Ebre la temporada 2001/02 en la seva primera participació, i els
de les temporades 2003/04, 2004/05, 2011/12, 2012/13 i 2016/17 de la 1a divisió
d’aquesta lliga.
Individual – L’equip de la Galera ha disposat de grans jugadors i jugadores des dels
seus inicis, i entre ells hi ha diferents campions de Catalunya com Joan Lleixà (2013 i
2017), Roser Cherta (2007 i 2008), i Jordi Gilabert (2004 quan jugava amb Los Caseros
i 2014). També destaca el jove jugador Gerard Albiol, que ha estat campió de Catalunya
Sub 25 els anys 2012 i 2016, i que el juliol de l’any 2012 va formar part de la Selecció
Catalana de Bowling Six (així es coneixen les bitlles catalanes a Centre Amèrica), que
es va enfrontar a El Salvador i Guatemala en Campionat Intercontinental celebrat a San
Salvador – El Salvador.
Publicada el 12 d’agost a l’Esportiu.
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BOWLING TENPIN: BONS RESULTATS D’ÁLVARO-JOSÉ CARDONA A
L’OPEN SÈNIOR DE MUNIC (14.08.2017)

64
Álvaro-José Cardona del Joventut Al-Vici, C.B.
de Castelldefels es va classificar en la 20a posició
al 4rt Open Sènior de Munic, que va tenir lloc del
5 al 13 d’agost a les magnifiques instal·lacions
del Dream Bowl Palace de Munic.
L’Álvaro va ser l´únic esportista català que va
participar a l’open, obtenint molt bons resultats
tant a les sèries de classificació com a la final,
l’Álvaro és va classificar en la 15a posició per la
segona roda de la final amb una sèrie de 1386 pals
(231 de mitjana). Amb la sèrie final (1273) va
assolir el 20è lloc en la classificació general.
Aquesta ha estat la 7a prova d’un total d’11 de l’
ISBT - International Sèniors Bowling Tour, en
aquesta ocasió hi ha pres part 157 esportistes, 111
homes i 46 dones de 23 federacions de tot el món.
Publicada el 18 d’agost a l’Esportiu.
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BOWLING TENPINT: EL JOVENTUT AL VICI C B CELEBRA ELS 50 ANYS
(17.08.2017)

65
El Juventud C.B., es va fundar a Barcelona l’any
1966, sota la presidència de Leo Roig (1966-1974)
jugador rellevant de l’època, aquest el va succeir
Jordi Sauquer (1974-1978), Francisco Platon (19791984), l’any 1984 Joan Creus Martori va guanyar les
eleccions i fou president fins 1992 moment en que el
club es va fusionar amb el Club Al-Vici. Amb la
fusió, el club va passar a nomenar-se Club Al-Vici /
Joventut, la nova etapa del club la va presidir Jaume
Sans (1992-2006), des del l’any 2006 Joan Creus
n’és el president. L’any 2010 l’assemblea del club decideix canviar el nom novament a
Joventut Al-Vici Club de Bowling, fitxant la seu a Castelldefels.
En el decurs d’aquest 50 anys, el club ha comptat amb esportistes de molt alt nivell,
que han format part dels equips de les seleccions catalanes i espanyoles, han estat
campions de Catalunya i Espanya, en nombroses ocasions en el campionat de clubs i
Lliga estatal, d’entre els internacionals cal destacar, Jaume Sitges, Fernando Duran,
Domingo Benavent, Joan Ricart, Jaume Boldó, Francisco Platon, Lluís Montfort,
Carlos Puiggrós, José Ignacio Estevez, i en categoria femenina, M. Ángeles Tudela,
Teresa Pons, Carme Rifé, Mònica Boldo, Rosa Pascual i Roser Romero.
Actualment el Joventut Al-Vici C.B., tot i que no compta amb equip femení, és un dels
clubs de bowling més grans de Catalunya amb un total de 19 llicències, tres equips
participant a la Lliga Catalana i un a l’Estatal també és el més actiu en la participació
de les competicions de categoria sènior, tan en l’àmbit català com internacional, Joan
Creus, Lluís Montfort, Ricardo Franco, Juan Miguel Albizuri, Ignasi Moles, i Miquel
Àngel Roig, són els més internacionals del club en aquesta categoria, havent participat
en diverses ocasions al Campionat d’Europa Sènior representant Catalunya.
La temporada 2016-2017 els ha estat una temporada plena d’èxits, assolint l’ascens a la
divisió d’honor de la lliga estatal i catalana, subcampions de la lliga catalana de segona
divisió i aconseguint l’ascens a primera divisió, campions de la 2a lliga interclubs.
Medalla d’or en la prova de parelles dels Campionats Nacionals de Catalunya de 2a
categoria, formada per Jordi Maurel i Miquel Àngel Roig. Borja Hernanz ha estat el
millor jugador individual de la Lliga Catalana de 2a divisió.
Des de fa més de 20 anys el Club organitza una lliga setmanal de molt èxit entre els
federats, així com un torneig social amb el que s’obre la temporada esportiva, enguany
ha estat la setena edició, el Joventut Al-Vici fa una tasca social i esportiva.
El passat mes de març la Federació Catalana de Bitlles i Bowling va lliurar al club, una
placa commemorativa del 50è aniversari, en el marc de la celebració del dinar de
germanor que va cloure els actes de celebració, en el que es van reunir més de 30 socis
i ex-socis.
Foto: Joventut Al-Vici C.B.
Publicada el 18 d’agost a Mundo Deportivo.
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BITLLES CATALANES: IX GRAN PREMI CATALUNYA DE BITLLES
CATALANES (01.09.2017)

66
Aquest dissabte 2 de setembre, a partir de
les 10.30 del matí, es disputa a les pistes de
bitlles de Llofriu (el Baix Empordà), la
novena edició del Gran Premi Catalunya de
bitlles catalanes, dins els actes de
celebració del 15è aniversari del Club de
Bitlles Catalanes Llofriu.
Prendran part en la competició a més del
club amfitrió, el C.B. la Galera, campió de
Catalunya, el C.B. la Penya del Bistec, campió de la Copa Generalitat (entre aquest dos
clubs també es disputaran la Supercopa 2017), i les Seleccions Catalanes Absoluta,
Sub 25 i Infantil, que serà convocada per segona vegada i estarà formada pels
campions i campiones de Catalunya de les categories benjamina, alevina i infantil.
Selecció Absoluta: Joan Lleixà (la Galera) Jesús Millàs (Vilafranca), Josep Julià (Vallllobrega), Gemma Xuriguera (Ponts), Fina García (Colobrers), i Ana Maria Muñoz
(Godall).
Selecció Sub 25: Jordi Vilanova (Torrelameu), Marc Plans i Albert Llàcer (Olius),
Abril Asensio (Ponts), Laia Roura (la Penya del Bistec, i Irati Bort (Siuranenc
d’Horta).
Selecció Infantil: Abel Caballé i Amadeu Ciurana (Penya del Bistec), Marc Vidal (la
Sénia), Jana Ortega (Termites Llefià), Sara Arasa (Godall), i Gina Piñol (Colobrers)
Foto: C.B. Igualada – Supercampió 2016
Publidada l’1 de setembre a Mundo Deportivo.
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BOWLING: EL SWEETRADE BOWLING CLUB – LES FRANQUESES TANCA LA
TEMPORADA AMB ÈXIT (02.09.2017)

67
La temporada 2016-2017 ha estat la millor
del Sweetrade Bowling Club Les
Franqueses de la seva història, farcida
d’èxits a tots els nivells, i en la que ha
assolit els trofeus més rellevants de la
temporada.
En les competicions d’equip han estat,
campions de Lliga Catalana de primera i
segona divisió i tercers classificats de tercera categoria; campions de la prova d’equips
dels Campionats Nacionals de Catalunya, i campions de la 20a Copa Generalitat,
campions del 2n Memorial Josep Maria Oliva, subcampions del la Lliga Interclubs.
En competicions individuals i per parelles dels Campionats de Catalunya, medalla d’or
per Margarita Roa en la prova individual femenina de primera categoria, medalles de
plata i bronze en la prova individual de primera categoria masculina per Àlvar
Cardona i Raúl Gálvez, medalla d’or i bronze en la prova de parelles de primera
categoria, formades per Artur Colomer i Raúl Gálvez i Joan Vall amb Narcís Sistatch i
la parella Patrick Guerre i Ademir Vásquez van guanyar la medalla de bronze de
segona categoria. Medalla d’or en categoria mixta de parelles (Margarita Roa i Àlvar
Cardona). En altres competicions, Àlvar Cardona va ser el campió del Campionat de
Catalunya Qubica i representant de la FCBB a la Copa del Món Qubica 2016. En
competicions open i socials, Margarita Roa i Lluís Montfort, campions del Torneig
Joventut Al-Vici de parelles, Artur Colomer i Raúl Gálvez, tercers classificats. Àlvar
Cardona, campió Torneig Seven-3 i Open Sant Vicenç, Andrés Sanz, campió Torneig
de Reis i Margarita Roa subcampiona del Torneig Xtreme.
I per cloure la temporada, Margarita Roa i Àlvar Cardona pels seus resultats
individuals han estat els mereixedors de la medalla que atorga la UFEC als campions
individuals.
Dimarts 4 de juliol l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès va lliurar una plaça al
Sweetrade Bowling Club pels èxits assolits la temporada 2016-2017 tant a nivell
individual com col·lectiu.
Publicada el 25 d’agost a Mundo Deportivo.
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BITLLES CATALANES: EL CB LA GALERA SUPERCAMPIÓ (05.09.2017)
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El C.B. la Galera, actual campió de Catalunya, s’ha
proclamat campió de la novena edició del Gran
Premi Catalunya i de la Supercopa de bitlles
catalanes. Ambdós trofeus s’han disputat el
dissabte 2 de setembre a les pistes del C.B.C.
Llofriu, club que celebra el seu 15è aniversari.
La Supercopa ha enfrontat el campió de Catalunya,
el C.B. la Galera format per Roser Cherta, Vicent
Albiol, Tomàs Farnós, Gerard Albiol i Jordi
Gilabert, amb el campió de la Copa Generalitat
2017, el C.B. la Penya del Bistec format per Xavi Mena, Llorenç Serra, Jaime López,
José Luís Gómez i Quim Caballé. Han competit amb aquests dos equips pel Gran Premi
Catalunya les Seleccions Catalanes Absoluta (Joan Lleixà, Fina García, Jesús Millás,
Ana Maria Muñoz, Josep Julià i Gemma Xuriguera), Sub 25 (Jordi Vilanova, Abril
Asensio, Marc Plans, Laia Roura i Irati Bort), i Infantil (Abel Caballé, Jana Ortega,
Marc Vidal, Sara Arasa, Amadeu Ciurana i Gina Piñol), a més del Llofriu (Eduardo
Romero, Josep Alsina, David Rechas, Xevi Puig i Oscar Pont).
En les dues partides disputades la Galera ha obtingut un total de 752 punts (398 + 354).
El segon millor equip ha estat la Selecció Catalana Absoluta amb 743 punts, seguit del
Llofriu (728), la Penya del Bistec (720) la Selecció Infantil (712), i la Selecció Sub 25
(708).
En el lliurament de trofeus i records ha estat presidit per Josep Estanyol, president de
l’Associació de Veïns i Amics de Llofriu, acompanyat d’Abel Sensarrich, vicepresident
de la Federació Catalana de Bitlles i Bowling, i David Rechas, president del C.B.C.
Llofriu.
Foto: C.B. La Galera
Publicada el 8 de setembre a Mundo Deportivo.
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BOWLING TENPIN: 10È CAMPIONAT DE CATALUNYA QUBICAAMF (12.09.2017)
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Les instal·lacions de Bowling Pedralbes de
Barcelona, acullen la 10a edició del
Campionat de Catalunya Qubica-AMF que
tindrà lloc del 13 al 17 de setembre.
Els campions masculí i femení,
representaran a la Federació Catalana de
Bitlles i Bowling en la 53a edició de la Copa
del Món Qubica-AMF que tindrà lloc a
Hermosillo – Mèxic del 5 a l’11 de
novembre de 2017.
Publicada el 13 de setembre a Sport.

BITLLES CATALANES: COMENÇA LA TEMPORADA 2017-2018 (15.09.2017)
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Com cada temporada, la Lliga Terres de
l’Ebre de bitlles catalanes és la primera
de les lligues territorials que organitza
la Federació Catalana de Bitlles i
Bowling que es posa en marxa. Els 14
equips de primera divisió debutaran el
diumenge 17 de setembre a les pistes de
la Zona Esportiva la Bassa del Coll de
Godall (Montsià). La segona divisió es
posarà en marxa el diumenge 24 a Amposta (Montsià)
La primera jornada Lliga Selva-Alt Maresme se celebrarà el dissabte 7 d’octubre a la
Zona Esportiva la Muntanyeta de Calella (Maresme), mentre que la lliga Girona es
posarà en marxa el diumenge dia 8 amb la disputa de les primeres partides a les pistes
del Poliesportiu de Mont-ras (Baix Empordà). La lliga Barcelona també començarà el
8 d’octubre, però encara estan per definir les seus de la primera jornada.
D’altra banda, els vuit grups de Lliga Catalana iniciaran la competició el cap de
setmana 7/8 d’octubre. El grup estarà format per equips de les Terres de l’Ebre, mentre
que els grups 2, 3 i 4 els formaran equips de Lleida. Els grups 5 i 6 hi ha majoria
d’equips de Girona junt amb algun equip del Maresme. Els grups 7 i 8 són majoritaris
els equips de la província de Barcelona, tot i que compten amb un equip de la Selva i
un altre del Tarragonès.
Publicada el 15 de setembre a Mundo Deportivo.
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BOWLING TENPIN: ÍNGRID JULIÀ I LLUÍS MONTFORT CAMPIONS DE
CATALUNYA DEL QUBICA-AMF (18.09.2017)

71
Íngrid Julià del Club Bowling Les
Corts de Barcelona i Lluís Montfort
del Sweetrade Bowling Club – Les
Franqueses, s’han erigit campions del
10è Campionat de Catalunya QubicaAMF, que s’ha celebrat a les
instal·lacions de Bowling Pedralbes
del 13 al 17 de setembre i
representaran a la Federació Catalana
de Bitlles i Bowling, a la Copa del
Món Qubica-AMF 2017, que tindrà
lloc a Hermosillo (Mèxic) del 4 al 12
de novembre de 2017.
Íngrid Julià, va liderar en tot moment la competició i va guanyar amb comoditat el títol
femení, seguida per Cristina Sanz també del Club Les Corts i campiona de les dues
darreres edicions, Keyla Vásquez de l’Xtreme Bowling Club de Barcelona va ser la
tercera classificada. Per Íngrid, aquesta serà la primera participació a la prestigiosa
competició.
En la categoria masculina, reaparició del mític jugadors Lluís Montfort Rifé, que en
una reaparició brillant va anar al capdavant de la classificació tota la competició i va
aconseguir la millor partida amb 299 pals, quasi una partida perfecta (300), en segon i
tercer lloc els van assolir Axel Guimó i Moisés Pérez del Diagonal Bowling Club.
Moisés Pérez va fer la millor sèrie del torneig amb 1289 pals. En categoria femenina
les rècords dels torneig també els va assolir la campiona amb 1087 i 216.
Un total de 35 esportistes de 10 clubs catalans han pres part a la competició
organitzada per la Federació Catalana de Bitlles i Bowling amb el suport de la Unió de
Federacions Esportives de Catalunya, que es va cloure amb el tradicional lliurament de
trofeus de mans de Lluis Montfort G., vicepresident 2n de la Federació Catalana de
Bitlles i Bowling.
Foto: Podi amb els campions i campiones
Publicada l’1 d’octubre a Mundo Deportivo.
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BITLLES CATALANES: JORDI BURGAS CAMPIÓ DE LA 10A COPA
GIRONINA (20.09.2017)
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Jordi Burgas del C.B.C. Alls Secs
Piquen de Mont-ras, és el campió de la
10a Copa Gironina, que es va celebrar
dissabte 16 d’octubre a les pistes de
Llofriu, amb la participació dels 43
millors jugadors de la temporada
2016-2017.
Merescuda victòria Jordi Burgas 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 Josep Alsina del CB Llofriu per
86 a 78.
En la lluita pel 3r i 4r lloc, José L. Sánchez, del Club Alls Secs Piquen, es va imposar a
Manel Aguilar del C.B. Vall-llobrega, en un ajustat resultat 68 a 62 punts. Cal destacar
les dues partides perfectes (90 punts) que van assolir, Andreu Torres (CB: Vallllobrega), i Josep Alsina (C.B. Llofriu).
Manuel Cruz del Club Pessebristes de Palafrugell, es va erigir com a campió de la final
consolació, després de superar per la mínima, 71-70, a Alfons Peña del Club Vilabrú i
campió de l’edició 2016, el tercer lloc va estar per Jordi Mayolas del Club Mont-ras, la
quarta plaça se la va adjudicar Teresa Botet del Palamós.
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 Alfons Peña, campió de l’any passat que com ja és tradició va fer el traspàs de copa
de campió.
Foto: Vencedors Copa Gironina i trofeus consolació amb Ernest Darder
Publicada el 24 de setembre a l’Esportiu.

62

BOWLING: LA SELECCIÓ CATALANA AL SWISS INTERNATIONAL TEAM
EVENT (21.09.2017)

73
Els equips de la selecció catalana absoluta masculina i
femenina, participaran aquest cap de setmana al Swiss
Team Event, que tindrà lloc al Bowling Miami
d’Echandens – Lausana els dies 23 i 24 de setembre.
L’expedició formada per, Marcial Ovide, Moisés
Pérez, Axel Guimó i Àlvar Cardona, Cristina Sanz,
Elisabet Cejudo, Íngrid Julià, i Keyla Vásquez, dirigits
per Roser Romero, viatjaran a Lausana divendres 22
per preparar la competició que s’inicia dissabte.
Aquesta és la desena 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 23 de setembre a Mundo Deportivo.
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BOWLING: CINQUENA POSICIÓ PER LA SELECCIÓ CATALANA AL SWISS
INTERNATIONAL TEAM EVENT (25.09.2017)
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L’equip masculí de la selecció catalana
format per, Àlvar Cardona, Axel
Guimó, Marcial Ovide i Moisés Pérez,
es van classificar en la cinquena
posició, en el 10è Swiss International
Team Event, l’equip va lluitar en tots i
cada un dels enfrontaments fins a la
darrera tirada per anar superant
posicions.
El conjunt català va aconseguir un total
de 382,50 punts i una mitjana 206,48, i la millor partida d’equip de tot el campionat amb
992 pals (248 de mitjana). A títol individual, Marcial Ovide amb un total de 3250 pals
(216,66 de mitjana), ha estat el millor del conjunt masculí, la millor partida va ser per
Axel Guimó i Marcial amb 268 pals. Pel que fa a l’equip femení format per, Cristina
Sanz, Elisabet Cejudo, Íngrid Julià, i Keyla Vásquez es va classificar en la 15a posició
amb un total de 80,50 punts i una mitjana de 176,87.
L’equip Deliriun d’Itàlia va ser el campió, amb un total de 650 punts i una mitjana de
222,60, el conjunt italià va liderar des del primer enfrontament la competició,
aconseguint 8 millors sèries de 15 i la millor partida del torneig, 300, el segon i tercer
lloc va ser per l’equip de Malta i Eagles de Wittelshein (França) respectivament.
Aquesta competició és absoluta, en la que hi van participar 16 equips procedents
d’Anglaterra, Catalunya, França, Itàlia, Malta i Suïssa. Cal destacar que la selecció
femenina era l’únic equip femení participant.
Les instal·lacions del Club Miami d’Echandens- Lausana (Suïssa) va acollir la
competició els dies 23 i 24 de setembre.
Publicada el 3 d’octubre a Sport.
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BOWLING TENPIN: EN MARXA EL VIII TORNEIG JOVENTUT AL-VICI – V
TROFEU VILA DE SANT VICENÇ DELS HORTS (27.09.2017)

75
Baix Bowling acull la vuitena edició del
Torneig Social Joventut Al vici – V
Trofeu Vila de Sant Vicenç dels Horts.
Més de 30 parelles prendran part a les
sèries de classificació que van començar
dimarts al vespre i que donaran pas a la
final de diumenge dia 1 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 de Baix Bowling
Publicada el 29 de setembre a Sport.
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BOWLING TENPIN: MARCIAL OVIDE I JOAN VALL CAMPIONS DEL VIII
TORNEIG JOVENTUT AL-VICI (03.10.2017)

76
La parella formada per Marcial Ovide i Joan Vall
del Bowling Club Diagonal de St. Vicenç dels
Horts es van erigir campions del 8è Torneig
Joventut Al-vici – 5è Trofeu Vila de Sant Vicenç
dels Horts, al imposar-se a la parella formada per
Axel Guimó i Moisés Pérez, també del Diagonal,
en una ajustada partida en la final de defensa de
posició 476 a 460.
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 no es va
posar primera fins la darrera partida, mentre els
segons classificats van liderar el seu grup en tot
moment. En la lluita per la 3a i 4a posició, Javier
Crespi i Carlos Avilés del Club Seven-3 van
superar la parella formada per Lluís Montfort del Sweetrade BC) i Fernando Gómez
del Joventut Al-Vici, 386-371, el 5è lloc va estar per David Vizcaino i Ramon Puyo
del Club Mediterrània en un ajustat enfrontament entre Íngrid Julià de Les Corts i
Jordi Tubella del Joventut Al-vici.
Marcial Ovide ha estat el millor jugador individual amb 227,33 de mitjana en tot el
torneig i assolint la millor sèrie de classificació i la millor partida masculina del
torneig amb 1345 i 267 pals respectivament, en categoria femenina, Keyla Vásquez
del Xtreme Bowling Club ha estat la jugadora més destacada amb un total de 3385
pals (187,76 de mitjana) aconseguint la millor sèrie i partida femenina.
Classificacions: 7è Keyla Vásquez/ Quique Rosa (Xtreme); 8è José Rubio/ Àlvar
Cardona (Diagonal-Sweetrade);9è Francisco Hernández/ Sergio Pérez ( Diamond
/Comarcal) 10è Miguel A. Seoane/ Julien Droz (Diamond); 11è Eduard Albert/Jordi
Ambrós (Barcelona); 12è Elisabet Cejudo / Núria Crespo (Xtreme)
La competició va cloure amb el tradicional lliurament de premis i trofeus a càrrec de
Joan Creus, president del club Joventut.
Un total de 32 parelles han pres part a la competició, que es va celebrar del 26 de
setembre a l’1 d’octubre 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: Campions amb Joan Creus, president Joventut Al-Vici, C.B.
Publicada el 6 d’octubre a l’Esportiu.
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BOWLING TENPIN: TOT A PUNT PER LA 28A LLIGA CATALANA (06.10.2017)

77
Aquest cap de setmana diverses instal·lacions del
territori acullen la primera jornada de la 28 Lliga
Catalana de Bowling Tenpin, que posen en marxa
els equips masculins de les divisions d’honor,
primera i segona.
El cap de setmana del 14 – 15 serà el torn de la
divisió femenina i la tercera divisió masculina.
El grup A de la 2a divisió disputaran les seves partides dissabte 7, a Diverland Les
Gavarres (Tarragona), metre que el grup A ho farà diumenge 8 a Girobowling (Salt),
diumenge també comencen la divisió d’honor i la primera divisió a Bowling Pedralbes
(Barcelona) i Baix Bowling (St. Vicenç dels Horts). Totes les jornades comencen a les
10.00h, l’entrada a les instal·lacions és lliure.
Un total de 40 equips de tota Catalunya participen a la competició organitzada per la
Federació Catalana de Bitlles i Bowling.

BOWLING TENPIN: BON INICI DE LLIGA CATALANA FEMENINA EN EL NOU
FORMAT (17.10.2017)

78
El passat diumenge les instal·lacions de
Bowling Pedralbes van acollir la primera
jornada de la Lliga Catalana femenina en
el seu nou format de parelles. Sis parelles
dels clubs, Les Corts, Seven-3, Sweetradeles Franqueses i Xtreme formen la divisió
femenina aquesta temporada.
Aquest cap de setmana també va ser el
debut pels equips de la tercera divisió, que
van disputar els seus primers partits a les instal·lacions de Ilusiona Girobowling de
Salt.
La tercera divisió la formen deu equips dels clubs, Mediterrània de Barcelona, Star
Bowling de Vilanova i la Geltrú, Penedès del Vendrell, Team Ilerdense d’Artesa de
Lleida, Girona de Salt, Sweetrade Les Franqueses, Xtreme St. Vicenç dels Horts,
Seeker’s Barcelona i Terrassa de Terrassa.
El cap de setmana 6 i 7 va ser el torn de les divisions d’honor, primera i segona
masculina.
Un total de 40 equips de tota Catalunya participen a la competició organitzada per la
Federació Catalana de Bitlles i Bowling.
Publicada el 20 d’octubre Mundo Deportivo.
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BITLLES CATALANES: AMPOSTA A LIDERA LA PRIMERA DIVISIÓ DE LES
TERRES DE L’EBRE (18.10.2017)

79
Després d’haver-se disputat 2 jornades de
primera divisió -4 partides- l’equip A del
C.B. Amposta encapçala la classificació
amb 8 punts, 4 victòries, sent l’únic equip
de la lliga que encara no ha perdut cap
partida. El segueixen amb 6 punts, 3
victòries i 1 derrota, el Godall A, la Galera
B, La Sénia Globetrotters i Els Alfacs.
En la part baixa de la classificació hi
trobem l’Amposta B, que encara no ha
aconseguit puntuar. El precedeixen en la
classificació Godall C, Cérvol Vinaròs, Catalònia Jesussport A i Catalònia Dermisa,
tot ells amb 2 punts, al haver aconseguit només una victòria en les 4 partides
disputades.
El proper diumenge dia 22 es disputarà la 3a jornada d’aquesta categoria a les pistes
del C.B. els Alfacs, a l’entrada del port de Sant Carles de la Ràpita. Destaquen els
enfrontaments entre el líder, l’Amposta A contra la Sénia A (que va ser el millor equip
de la segona jornada), i el sempre interessant duel entre el Godall A i la Galera A.
Foto: Amposta A
Publicada el 22 d’octubre a Mundo Deportivo.
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BOWLING: LUZDIVINO RECIO MILLOR JUGADOR DE LA 3A PROVA DEL
CIRCUIT SÈNIOR (23.10.2017)

80
Les instal·lacions de Baix Bowling de Sant Vicenç dels
Horts van acollir la 3a prova del Circuit Sènior 20172018, que va tenir lloc els dies 19,21 i 22 d’octubre
amb un total de 41 participants.
Luzdivino Recio del Club Cat Bowling Figueres va ser
el jugador més destacat de la tercera prova aconseguint
76 punts, seguit per Íngrid Julia del Club Les Corts de
Barcelona, amb 75 punts i Àlvaro-José Cardona del Joventut Al-Vici, C.B. de
Castelldefels amb 71.
Al Circuits Sènior es disputen 10 proves que se celebren en dues fases, la fase d’hivern
i la fase d’estiu, pel moment la classificació general de la fase d’hivern l’encapçala
Carlos Martí del Club Cat Bowling Figueres que juntament amb Íngrid Julià, Ramon
Guasch (Joventut Al-Vici), Juan Carlos Ibáñez (Sweetrade) i Luzdivino Recio, tenen
la classificació pel màster assegurada.
Aquesta és la tercera temporada que se celebra aquesta competició que té un gran èxit
entre els esportistes d’aquesta categoria, un total de 57 esportistes han pres part en les
tres primeres proves. La propera cita està prevista pels dies 9,11 i 12 de novembre a
les instal·lacions Diverland – Les Gavarres de Tarragona.
Publicada el 29 d’octubre a l’Esportiu.
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BITLLES CATALANES: ES POSEN EN MARXA ELS CIRCUITS
INDIVIDUALS (25.10.2017)

81
El cap de setmana 28/29 d’octubre es posa en
marxa la competició individual de bitlles
catalanes d’aquesta temporada. En aquesta
setena 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 61 clubs de tot el país.
Dissabte dia 28 hi haurà competició a la Sénia (Montsià), el Pi de Sant Just – Olius
(Solsonès), Mont-ras (Baix Empordà), Tordera (Maresme), i Vic (Osona). El diumenge
29, la competició es traslladarà a les seus de la Galera i Amposta (Montsià), Vall
d’Hebron (Barcelona), Castellar del Vallès (Vallès Occidental), Vilafranca del Penedès
(Alt Penedès), Cervera (Segarra), Bellpuig i Tàrrega (Urgell) i Ivars d’Urgell (Pla
d’Urgell).
Les següents jornades d’aquests circuits es disputaran els caps de setmana 25/26 de
novembre de 2017, 27/28 de gener, 3/4 de març, 14/15 d’abril i 5/6 de maig de 2018.
Els millors jugadors i jugadores, un cop disputades totes les jornades, es classificaran
pel Campionat de Catalunya Individual 2018.
Publicada el 26 d’octubre a Mundo Deportivo.

BOWLING TENPIN: TOT A PUNT PEL 3R MEMORIAL JOSEP M
OLIVA (27.10.2017)

82
Aquest cap de setmana se celebra la
tercera edició del Memorial Josep
Maria Oliva, que donarà pas a la
formació dels grups de la Lliga
Interclubs.
Les instal·lacions de New Park Vallés
de Terrassa acullen la prova, en la que
hi prendran part 14 equips de 9 clubs de
tota Catalunya.
Aquesta competició està organitzada per l’ABCS2015 amb col·laboració dels Clubs
Barcelona, Joventut Al-Vici, Seven-3 i Sweetrade i el suport de la Federació Catalana
de Bitlles i Bowling.
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BOWLING TENPIN: COMENÇA EL 14È TORNEIG SEVEN-3 (28.10.2017)

83
Diumenge 29 comencen les sèries de classificació
de la 14a edició del Torneig Seven-3. Les
instal·lacions de Baix Bowling de Sant Vicenç
dels Horts acullen la competició que tindrà lloc
del 29 d’octubre al 5 de novembre .
Prop de 50 esportistes prendran part a la
competició, diumenge 5 es disputarà la semifinal
amb els 16 millors de les sèries de classificació
que donarà pas als 8 millors per a la final.
La competició està organitzada pel Club Seven-3, amb la col·laboració de Baix Bowling
i la Federació Catalana de Bitlles i Bowling.

BOWLING TENPIN: JOVENTUT AL-VICI CB CAMPIÓ DEL 3R MEMORIAL
JOSEP MARIA OLIVA (30.10.2017)

84
L’equip B del Joventut Al-vici, C.B. format
per, Álvaro-José Cardona, Borja Hernanz,
David Ansaldo i Fernando Gómez, es van
erigir campions del 3r Memorial Josep Maria
Oliva amb un total de 5.226 pals, l’equip
campió va rebre de mans de Sandra Oliva el
guardó.
El segon lloc va estar per l’equip A del
Sweetrade Bowling Club – Les Franqueses, campions de la segona edició, el conjunt
format per Àlvar Cardona, Artur Colomer, Carlos Figuls i Joan Piqué van assolir un
total de 5190 el tercer lloc va estar per l’equip B del Sweetrade amb un total de 5004
pals, Andrés Sanz, Enric Carrió, Juan C Ibáñez i Patrick Guerre, formen l’equip.
Molt bons resultats en general, destacant els assolits per Artur Colomer que amb una
mitjana de 244,33 encapçala la classificació individual, seguir de Borja Hernanz amb
220 i Àlvar Cardona amb 215,33, en categoria femenina, Gemma García del Nou
Bowling Club de Mataró, va ser la més destacada amb una mitjana de 188,17.
Les instal·lacions de New Park Vallès de Terrassa van acollir la competició per tercer
any consecutiu , on 57 esportistes d’un total de 14 equips de 9 clubs de Catalunya van
prendre part a la competició celebrada els dies 28 i 29 d’octubre.
El Memorial Josep Maria Oliva dóna pas a la Lliga Interclubs que començarà els dies
2 i 3 de desembre. La competició esta organitzada per l’Associació Bowling Catalunya
Sèniors 2015, amb la col·laboració dels Clubs Barcelona, Joventut Al-Vici, Seven-3 i
Sweetrade.
Foto: equip campió amb Sandra Oliva
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FCBB: 11 CLUBS GUARDONATS A LA FESTA DE CAMPIONS DEL MUNDO
DEPORTIVO (31.10.2017)

85
El passat divendres es va celebrar la 34a edició de
la Festa Homenatge als Clubs de Catalunya Trofeu Campions del Mundo Deportivo, 11 clubs
de la Federació Catalana de Bitlles i Bowling van
rebre el trofeu de mans de David Escudé, de
l’Ajuntament de Barcelona i de Gerard Figueras
Secretari General de l’Esport.
En la modalitat de Bowling; dos guardons pel
Club Bowling Barcelona, per l’ascens a divisió
d’honor (equip A) i ascens a segona divisió (equip
B) de la Lliga Catalana, Club Breaking Bowlers,
campions de 3ª divisió i ascens a segona Lliga
Catalana, Club Bowling Les Corts de Barcelona,
campiones Lliga Catalana femenina, Bowling
Club Diagonal de St. Vicenç dels Horts, per l’ascens a divisió d’honor lliga Catalana,
Joventut Al-Vici, C.B., van obtenir tres trofeus, ascens a les divisions d’honor de Lliga
Catalana i Lliga estatal, i ascens a la primera divisió (equip B), Club Seven-3 de St.
Vicenç dels Horts, ascens divisió d’honor catalana, i el club més guardonat de la nit va
ser el Sweetrade Bowling Club – Les Franqueses, amb 4 guardons, campions de
Catalunya, campions de primea i segona divisió amb els ascensos corresponents a les
divisions d’honor i primera, equips A i B, i ascens a la segona divisió de l’equip C de
la Lliga Catalana.
Pel que fa als Clubs de Bitlles Catalanes, Club Bitlles Alls Secs Piquen del Mont-ras,
campions Lliga Catalana grup 7, Club Bitlles Guinardó de Barcelona, campió Lliga
Catalana grup 5 , Club Bitlles Lloreta Kin de Cervera, campió Lliga Catalana grup 3, i
Club Bitlles Vall-llobrega, campions Lliga catalana grup 8.

BOLOS LEONESES: L’HOSPITALET ACULL 15È MASTER DE CATALUNYA
(01.11.2017)

86
El proper diumenge a partir de les 10 del matí, se celebrà
la 15a edició del Campionat Màsters de Catalunya a les
pistes del Club de Bolos Leoneses El Negrillón, situades a
la Zona Esportiva de Bellvitge – Poliesportiu Sergio
Manzano.
Està prevista la participació dels millors esportistes
d’aquesta modalitat en les categories veterans i primera, dels tres clubs de Catalunya,
Club de Bolos Leoneses de Horta (Barcelona), Club de Bolos Leoneses Dama de
Arintero (Barcelona) i l’amfitrió Club de Bolos Leoneses El Negrillón (L’Hospitalet).
Publicada el 3 de novembre a Mundo Deportivo.
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BOWLING TENPIN: INGRID JULIÀ I LLUÍS MONTFORT PARTICIPANTS A LA
COPA DEL MÓN QUBICA-AMF 2017 (02.11.2017)

87
Íngrid Julià i Lluís Montfort, campions del 10è
Campionat de Catalunya Qubica-AMF, participaran
al 53 World Cup Qubica-AMF, que tindrà lloc a
Hermosillo (Mèxic) del 4 al 12 de novembre, en
representació de la Federació Catalana de Bitlles i
Bowling.
L’equip català viatjarà divendres per iniciar els
entrenaments, i els actes inaugurals, la competició
començarà dilluns dia 6 amb les sèries masculines.
Els nostres representants estan animats a fer un bon
paper pel que s’han estat preparant des del mateix
dia que van guanyar el campionat de Catalunya.
Està prevista la participació de 130 esportistes (72
en categoria masculina i 58 en categoria femenina) representants de 76 països d’arreu
del món. Aquesta serà per tots dos la primera participació representant Catalunya en
aquest prestigiós torneig, en Lluís ja havia participat anteriorment en representació
d’Espanya. Aquest any es compleixen 10 anys de la nostra primera participació a la
Copa del Món i que curiosament es va celebrar a Hermosillo.
Publicada el 31 d’octubre a Sport.

BOWLING TENPIN: COPA DEL MÓN (05.11.2017)
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Lluís Montfort i Íngrid Julià han participat a la
cerimònia de inauguració de la 53a Copa del Món
Qubica, Catalunya ha desfilat al costat d’altres països.
Demà comencen la competició, molta sort als nostres
representants.
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BOWLING TENPIN: AXEL GUIMÓ CAMPIÓ DEL TORNEIG SEVEN3 (06.11.2017)
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Axel Guimó, del Club Diagonal de Sant Vicenç
dels Horts, és el campió de la 14a edició del
Torneig Seven-3, que va tenir lloc a les
instal·lacions de Baix Bowling de Sant Vicenç dels
Horts, del 29 d’octubre al 5 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 Àlvar
Cardona del Sweetrade –Les Franqueses per 223 a
204. El tercer lloc va ser per Artur Colomer del
Sweetrade – Les Franqueses, al ser derrotar per
Àlvar Cardona en la partida anterior per 279 a 199.
Els millors resultats del torneig van ser per Axel Guimó que va assolir la millor partida,
265 i la millor sèrie de classificació amb 1360 scratch, mentre Eloi Cinca del Club
Xtreme aconseguia la millor sèrie amb handicap amb un total de 1358 pals així com la
millor partida amb 279, en categoria femenina els millors resultats els va obtenir Keyla
Vásquez tan a scratch com amb handicap, amb 1182 i 223 i 1278 i 239
respectivament.
Classificacions: 1. Axel Guimó (Club Diagonal); 2. Àlvar Cardona (Sweetrade) 3.
Àlvar Cardona (Sweetrade); 4. Pere Sadurní (Penedès); 5. Miguel A Seoane
(Diamond); 6. Sergi Montaña (Diagonal); 7 Eloy Cinca (Xtreme); 8. Keyla Vázquez
(Xtreme).
Un total de 51 esportistes de 14 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.
Publicada el 10 de novembre a Sport i el 30 de novembre a Mundo Deportivo.
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BOWLING TENPIN: LLUÍS MONTFORT A LA FINAL DE LA COPA DEL MÓN
(09.11.2017)
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Lluís Montfort, representant de la Federació
Catalana de Bitlles i Bowling a la Copa del Món
Qubica-AMF, s’ha classificat 19è, amb un total
4972 pals per disputar el tall de les 24 millors. La
competició s’està celebrant a Hermosillo
(Mèxic).
En Lluís va tenir una primera sèrie espectacular
classificant-se en segon lloc després d’haver
liderat les 4 primeres partides, en el decurs de la
competició s’han anat complicant les condicions
de pista pel Lluís que l’han fet perdre posicions,
confiem amb la seva experiència per escalar
posicions en la jornada de demà on competiran
els 24 millors classificats i lluitaran per
aconseguir un lloc entre els 8 que passen a la
final
Un total de 130 esportistes de 76 federacions de tot el món han participat en una de les
competicions més prestigioses d’aquest esport.
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BOLOS LEONESES: DANIEL DÍEZ CAMPIÓ DEL MÀSTER DE
CATALUNYA (09.11.2017)
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Els millors jugadors de primera i
segona categoria dels tres clubs de
bolos leoneses de Catalunya: El
Negrillón, Dama de Arintero i Horta
van disputar diumenge al matí la 15a
edició del Màster de Catalunya celebrat
a les pistes del Club Bolos Leoneses
El Negrillón de L’Hospitatet situades a
la Zona Esportiva de Bellvitge –
Poliesportiu Sergio Manzano.
EL Club El Negrillón ha estat el clar
guanyador de la jornada aconseguint les 5 millors posicions de la classificació de la
primera categoria, amb Daniel Diez al capdavant amb un total de 480 punts, ajustats
resultats entre el segon i tercer classificats, Ramon Cuesta amb 459 punts ha estat
segon i Juan José González, tercer amb 447 punts.
Resultats molt ajustats en la segona categoria, Lucinio Martínez del Club Dama de
Arintero de Barcelona, ha estat el campió amb de 357 punts, Manuel Marcos també
del Dama, ha quedat segon amb 345 punts i tancant el podi Jacinto Rodríguez del
Negillon amb 338 punts.
El quart i cinquè lloc de la primera categoria va estar per Santiago Martínez i Andrés
González del Club El Negrillón, i de la segona categoria, la quarta i cinquena plaça ha
estat per Luis Fernando Prado de Dama de Arintero i Martin Martínez del Club
d’Horta.
La jornada s’ha clos amb el tradicional lliurament de trofeus de mans dels presidents
dels Clubs, El Negrillon, Dama de Atrintero i Horta, acompanyats per Abel Sensarrich,
vicepresident primer de la Federació.
L’esdeveniment ha comptat amb un nombrós públic tan en les fases eliminatòries com
a la final. La competició ha estat perfectament organitzada pel Club de Bolos Leoneses
El Negrillón, amb la col•laboració de la Federació Catalana de Bitlles.
Foto: Els guardonats amb Abel Sensarrich
Publicada el 12 de novembre a l’Esportiu.
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BOWLING TENPIN: LLUÍS MONTFORT 17È DE LA COPA DEL MÓN
(12.11.2017)
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Lluís Monfort, representant de la Federació Catalana
de Bitlles i Bowling a la Copa del Món Qubica-AMF,
s’ha classificat en la 17a posició amb un total 6569
pals (205,28 de mitjana), mentre la representant
femenina ha obtingut la 28a posició amb 4522 pals
(188,41 de mitjana).
Cal destacar el gran inici de torneig que va fer el
LLuís en el què va acumular 1394 pals, 232,33 de
mitjana,i es va classificar en 2n lloc,desprès d’haver
liderat la sèrie les quatre primeres partides,
classificant-se finalment en els top24 en 19è lloc,
desprès de les 8 partides de la fase dels 24 ha
recuperat dues posicions, aquesta és la millor
classificació en categoria masculina assolida pels
representants catalans en el decurs dels 10 anys que hi participem.
Pel que fa a la representant femenina, Íngrid Julià va fer un bon debut en la prestigiosa
competició, destacar els bons resultats i especialment els de la 3a jornada, 1244 pals
(207,33 de mitjana) que la van classificar entre les top 24, en la darrera jornada tot i
que ho va lluitar fins a la darrera tirada, no va aconseguir mantenir la posició dins dels
top 24.
Un total de 118 esportistes (54 femenines i 64 masculins) de 67 federacions de tot el
món han participat en una de les competicions més prestigioses d’aquest esport,
celebrat a les instal·lacions de Bol 300 d’Hermosillo (Mèxic) del 4 al 12 de novembre.
Els campions de la Copa del món 2017, han estat, Krizziah Lyn (Filipines) que va
vèncer Siti Safiyah (Malaysia) per 236 a 191 a la final de defensa de posició, mentre en
categoria masculina, el jugador Jakob Butturff (EUA) va superar Oscar Rodríguez
(Colòmbia) per 246 a 201.
Publicada el 14 de novembre a Sport.
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BITLLES CATALANES: PERXA D’ASTOR NEGRE LIDERA LA LLIGA SELVAALT MARESME (20.11.2017)

93
Després d’haver-se disputat 4 jornades (8
partides), l’equip Perxa d’Astor Negre, de
Sant Feliu de Buixalleu (la Selva), lidera la
Lliga Selva-Alt Maresme de bitlles
catalanes amb 14 punts, després d’haver
guanyat set partides i perdut una altra.
El segueixen, empatats a 12 punts, Gent de
Barri de Pequín de Calella, equip campió
de la darrera lliga, els equips A i B del
Bitlla Mallorquines-Sils, i el Blanes, que tot i portar dues partides menys també
compta amb 12 punts, ja que ha guanyat totes les partides disputades fins ara.
Les dues properes jornades es disputaran al Parc de la Sardana de Tordera, els dies 2 i
16 de desembre. Després hi haurà l’aturada nadalenca i es reprendrà la competició el
13 de gener de 2018 amb la disputa de la setena jornada a la Zona esportiva la
Muntanyeta de Calella.
Publicada el 22 de novembre a Mundo Deportivo.

BITLLES CATALANES: SEGONA JORNADA DELS CIRCUITS
INDIVIDUALS (23.11.2017)
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Aquest cap de setmana, 14 poblacions de 12
comarques catalanes acullen la segona jornada dels
circuits individuals de bitlles catalanes, més de 400
esportistes prendran par a la competicions en les
diferents categories d’edat, sènior, sub 25 i infantil.
Dissabte 25 al matí, Zona Esportiva la Bassa del
Coll de Godall (Montsià), Torre Mena, plaça
Trafalgar del barri de Llefià de Badalona
(Barcelonès), Plaça de l’Olivera del Pi de Sant
Just, Olius (Solsonès), Zona Esportiva la Muntanyeta de Calella (Maresme).
Diumenge 26 al matí, Poliesportiu d’Ivars d’Urgell (Pla d’Urgell), Poliesportiu de
Bellpuig (Urgell), Polígon les Comes, c/ Guixeres, s/n d’Igualada (Anoia), c/ Rei
Lotari de Vall-llobrega (Baix Empordà), Plaça de la Pau del barri Ametllers de Cervera
(Segarra), Zona Esportiva la Bassa del Coll de Godall (Montsià), Avinguda 29 de
setembre de Vinaròs (Baix Maestrat - Castelló), c/ Riu Llobregat de Sant Martí Sarroca
(Alt Penedès), Zona Esportiva de Sant Llorenç Savall (Vallès Occidental) i Plaça
Botticelli del barri d’Horta de Barcelona (Barcelonès)
Publicada el 25 de novembre a l’Esportiu.
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FCBB: DIA MUNDIAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA ENVER LES
DONES (27.11.2017)
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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 Godall 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 de l’escola de bitlles de
Godall, va fer uns cartells que van estar exposats en el camp de joc les dues jornades.
A la jornada infantil, van llegir el manifest, Vinyet Fornós del CB.Godall, amb Iris
Queralt, Marc Bel i Izan Angullo del CB. La Sénia, diumenge en la jornada de la
categoría sènior, Anna Muñoz del Club Bitlles Godall va ser l’encarregada de donar
lectura del manifest.
Foto: Grup dels nens i nenes i grup dels sèniors amb Gemma Millan Delegada de
Tarragona de la FCBB

BOWLING: TERRASSA ACULL LA TERCERA LLIGA INTERCLUBS
(30.11.2017)
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Aquest cap de setmana, les instal·lacions de
New Park Vallès de Terrassa acullen la
primera jornada de la tercera Lliga Interclubs,
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. i homologat
per la Federació Catalana de Bitlles i Bowling.
Un total de 12 equips prendran part a la competició que la formen dos grups, dissabte
serà el torn del grup argent format pels equips Sweetrade Bowling Club B i C de les
Franqueses del Vallès, Joventut Al-Vici, C.B. de Castelldefels, Xtreme B.C. de Sant
Joan Despí, C.B. Flecha-1 B de Barcelona i B.C. Team Ilerdense d’Artesa de Lleida.
Diumenge els components del grup d’Or són: Sweetrade, B.C. A – Les Franqueses,
Nou Bowling Club de Mataró, Club Seven- 3 de Sant Vicenç dels Horts, i els Club de
Barcelona, C.B. Flecha-1 A, C.B. Seeker’s i C.B. Barcelona.
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BOWLING: FINAL DE LA FASE D’HIVERN DEL CIRCUIT SÈNIOR (05.12.2017)
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Les instal·lacions de Baix Bowling de
Sant Vicenç dels Horts acullen del 6 al 10
de desembre la 5a prova del Circuit Sènior
2017-2018 que tanca la fase d’hivern i
determinarà el campió d’hivern.
Aquest cap de setmana també es definiran
els 12 primers classificats pel màster,
Fernando Gómez (Joventut Al-Vici),
Carlos Martí (Cat Figueres), Pere
Tusquellas (Granollers) Luzdivino Recio
(Cat Figueres) i Álvaro-José Cardona
(Joventut Al-Vici), ja tenen la plaça assegurada al màster, mentre Alberto Chaparro
(Full Strikes), M.A. Roig (Joventut Al-Vici), Íngrid Julià (Les Corts) i Antonio Segura
(Granollers) que ara estan dins dels 12 millors hauran de fer una bona sèrie per
assegurar-se el pas a la classificació.
Està prevista la participació de més de 40 esportistes a la prova final d’hivern. Passat el
període de vacances nadalenques, es posarà en marxa la fase d’estiu, la primera prova
serà els dies 20 i 21 de gener a Bowling El Vendrell (El Vendrell – Baix Penedès).
Foto: grup participants 4a prova
Publicada el 6 de desembre a Mundo Deportivo.

BOWLING: MARINA SARDÀ AL TORNEIG INTERNACIONAL PER A JOVES
JEFF DE BRUGES (07.12.2017)
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Marina Sardà del Sweetrade Bowling Club – Les Franqueses,
participarà a la 20a edició del Torneig per a joves Jeff de
Bruges, que tindrà lloc del 8 al 10 de desembre a les
instal·lacions La Factory de Moussy-Le-Neuf (França).
La competició exclusivament per a joves, aplega tres
categories de nois i noies, infantil, cadet i juvenils, per la
Marina serà la primera participació internacional, en la que
tindrà ocasió de competir entre les millors jugadores
d’Europa en la categoria cadet.
Aquesta és una de les competicions més importants per a joves del calendari
internacional que enguany celebra la 20a edició, la ja prestigiosa competició està
organitzada per Les Mureaux Bowling Association amb el patrocini de xocolates Jeff
de Bruges.
Foto: Marina Sarda
Publicada el 8 de desembre a Sport.
80

BOWLING: LUZDIVINO RECIO, CAMPIÓ D’HIVERN DEL CIRCUIT
SÈNIOR (11.12.2017)

99
Aquest cap de setmana s’ha celebrat la 5a prova del 3r
Circuit Sènior on es decidia el campió d’hivern,
Luzdivino Recio del Club Cat Figueres, amb 246
punts ha estat el campió d’aquesta fase, seguit de
Carlos Martí també del Cat Figueres i amb 241 punts,
la tercera plaça ha estat per la jugadora del Club
Bowling Les Corts de Barcelona amb 238 punts.
Aquesta prova dóna el pas al màster als 12 millors de
la fase d’hivern, ja tenen assegurada la plaça per ordre
de classificació, Luzdivino Recio i Carlos Martí (Cat
Figueres), Íngrid Julià (Les Corts), Alvaro-José
Cardona (Joventut Al-Vici), Víctor Hurtado
(Sweetrade), Pere Tusquellas (Granollers), Albert
Roca (Seven-3), Miquel A Roig (Joventut Al-Vici),
Juan Carlos Villanueva (Sweetrade), Fernando Gómez i Josep P i(Joventut Al-Vici),
Manel Ciero (Barcelona), Antonio Segura (Granollers), Ramon Guasch i Juan Miguel
Albizuri (Joventut Al-Vici).
Les instal·lacions de Baix Bowling de Sant Vicenç dels Horts han acollit la competició
del 6 al 10 de desembre, organitzada per l’Associació Bowling Catalunya Sènior 2015
amb el suport de la FCBB.
Foto: Podi campions fase hivern
Publicada el 12 de desembre a Sport.

81

BITLLES CATALANES: MOLTA IGUALTAT A LA LLIGA
BARCELONA (12.12.2017)
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Després d’haver-se disputat 10 jornades, el
Siuranenc d’Horta B lidera el grup A de la
lliga Barcelona de bitlles catalanes empatat a
14 punts amb el Sant Martí Sarroca, i dos
punts d’avantatge sobre el Guinardó. A més,
els dos primers classificats tenen pendent de
disputar la partida que els havia d’enfrontar
entre ells.
En el grup B també hi ha un empat a 14 punts
entre el Poblenou A i Fusta i Ferro A
(Salelles), però aquests últims han disputat una partida menys. També en el grup C hi
ha un empat a 14 punts, en aquest cas entre el Termites Llefià C i el Va Tornem-hi de
Palau de Plegamans.
Els tres grups estan formats per 7 equips cadascun d’ells, i quan finalitzi la primera
fase, a finals de gener de 2018, començarà una segona fase on els dos primers
classificats de cada grup es disputaran el títol en una lligueta entre ells, mentre que la
resta d’equips es distribuiran en tres grups de cinc equips cadascun per acabar
d’establir la classificació.
Les properes jornades, 11 i 12, es jugaran el diumenge 17 de desembre a Horta –
Barcelona (Barcelonès), el Grup A, Sant Salvador de Guardiola (Bages), el Grup B i al
barri de Llefià de Badalona (Barcelonès) el Grup C.
Foto: Siuranenc d’Horta Super Nenes
Publicada el 15 de desembre a Sport.

BOWLING TENPIN: 4RT CAMPIONAT DE CATALUNYA SÈNIOR (15.12.2017)
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Aquest cap de setmana se celebra el 4rt. Campionat de
Catalunya Sènior, dissabte tindran lloc les sèries de
classificació que donaran pas a la final de diumenge als 24
millors classificats.
El campió i campiona representaran a la Federació Catalana,
al Campionat d’Europa Sènior – ESBC, que tindrà lloc a
Viena (Àustria) del 23 al 30 de juny.
Les instal·lacions de Baix Bowling de Sant Vicenç dels Horts acullen novament aquesta
competició exclusiva per a jugadors i jugadores de a partir de 50 anys.
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BOWLING TENPIN: ÍNGRID JULIÀ I J M ALBIZURI CAMPIONS DE
CATALUNYA SÈNIOR (17.12.2017)
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Íngrid Julià del Club Les Corts de
Barcelona i Juan Miguel Albuzuri del
Joventut Al-Vici de Castelldefels,
campions del 4rt Campionat de Catalunya
Sènior, celebrat a les instal·lacions de Baix
Bowling els dies 16 i 17 de desembre.
Per la Íngrid ha estat una competició sense
sorpreses, mantenint la màxima regularitat
en el decurs de tota la competició, assolint
la millor sèrie de classificació i la millor
partida femenina scratch. El segon i tercer
lloc ha estat per les germanes M. Àngels i
Glòria Sala del Club Barcelona.
En la categoria masculina, Juan Miguel es va classificar en la quarta posició i ha estat
a la sèrie final que ha capgirat la classificació superant a Patrick Guerre, guanyant
amb comoditat la final (1923 pals) i assolint la millor partida scratch i handicap.
Antonio Segura del Club Granollers ha estat segon amb 1871 pals seguit de molt
aprop per Òscar Colom del Club Comarcal de Terrassa amb 1867 pals
En l’apartat de rècords, Íngrid Julià va assolir la millor sèrie de classificació (1128) i
la millor partida scratch (209) així com la millor sèrie amb handicap (1182), la millor
partida amb handicap ha estat per Glòria Sala amb 231 pals, mentre que en categoria
masculina la millor sèrie scratch ha estat per Fernando Gómez del Joventut Al-Vici
amb 1216 pals, Patrick Guerre del Sweetrade B.C. ha aconseguir la millor sèrie amb
handicap 1302 pals, mentre Juan Miguel Albizuri ha fet la millor partida scratch (266)
i handicap (286).
Íngrid Julià i Juan Miguel Albizuri , representaran a la Federació Catalana en el
proper campionat d’Europa Sènior que organitza l’ESBC i que tindrà lloc a la ciutat
de Viena (Àustria) del 30 al 30 de juny de 2018.
A la competició organitzada per la Federació Catalana de Bitlles i Bowling han
participat 36 esportistes de 14 clubs de tot Catalunya i ha finalitzat amb el tradicional
lliurament de medalles de mans de, Roser Romero, gerent de la Federació Catalana de
Bitlles i Bowling,
Foto: Podi masculí i femení
Publicada el 24 de desembre a l’Esportiu.
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BITLLES CATALANES: JAUME FANDOS I ROSER CHERTA LIDEREN EL
CIRCUIT INDIVIDUAL SÈNIOR (19.12.2017)
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Els jugadors de les Terres de l’Ebre Jaume Fandos
(Godall), i Roser Cherta (la Galera), lideren les
classificacions del Circuit Individual Sènior, un cop
disputades les dues primeres jornades (4 partides).
Fandos porta un total de 338 punts i 31 bitlles,
aconseguint una mitjana de 84,5 punts per partida,
mentre que Roser Cherta ha aconseguit 310 punts i
26 bitlles, amb una mitjana de 77,5 punts.
En categoria masculina, on ja han participat més de
300 jugadors, darrera de Jaume Fandos hi trobem
Amancio Domínguez d’Ivars d’Urgell, amb 82
punts de mitjana, seguit de Jaime López de la Penya
del Bistec de Tordera, i Manuel Castillo, de los del Huerto de Cervera tots dos amb
una mitjana de 81 punts.
En categoria femenina – amb 64 participants - trobem en segona posició a Roser
Enrich, dels Ametllers de Cervera amb la mateixa mitjana que Roser Cherta però una
bitlla menys. Les segueixen Dolors Cots d’Olius i Alexandra Solà del Somiserem del
Ges de Torelló amb una mitjana de 76,5 punts.
La proper jornada es disputarà el cap de setmana 27/28 de gener de 2018
Foto: Jaume Fandos, campió de Catalunya 2015
Publicada el 22 de desembre a Sport.
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BITLLES CATALANES: CIRCUIT INDIVIDUALS INFANTIL (21.12.2017)
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Quasi 40 nois i noies d’edats compreses
entre 8 i 13 anys, representant a 14 clubs
de tot el territori català, han participat en
les dues primeres jornades dels Circuits
Individuals Infantils, per a jugadors i
jugadores de categories benjamina,
alevina i infantil.

Pel què fa a les categories masculines, Tomàs Bedós de Blanes i Jordi Martínez de
Vilafranca són els capdavanters en la categoria benjamina. En alevins dominen els
jugadors de la Penya del Bistec de Tordera Abel Caballé i Alan Mena, mentre que en
categoria infantil el duel pels dos primers llocs és entre Pol Viladrich d’Olius i Nil
Berlanga del Siuranenc d’Horta de Barcelona.
Jana Ortega, del Termites Llefià de Badalona, lidera la categoria benjamina femenina,
seguida de Dunia Rangel de Godall. També dues jugadores de Godall encapçalen la
classificació de la categoria alevina, Sara Arasa i Vinyet Fornós. En categoria infantil,
Gina Piñol dels Colobrers de Castellar del Vallès i Mariona Salvà de Blanes són les
dues primeres classificades.
Foto: els nois i noies participants en la tirada de Godall (Montsià)

Publicada el 21 de gener de 2018 a l’Esportiu.
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BITLLES CATALANES: ALBERT LLÀCER I NEUS MARTÍNEZ LIDEREN EL
CIRCUIT INDIVIDUAL SUB 25 (27.12.2017)
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Els jugadors de les Terres de Lleida Albert Llàcer
(Olius), i Neus Martínez (Torrelameu), lideren les
classificacions del Circuit Individual Sub 25, un
cop disputades les dues primers jornades (4
partides). Llàcer porta un total de 315 punts i 27
bitlles, aconseguint una mitjana de 78,75 punts per
partida, mentre que Neus Martínez ha aconseguit
141 punts i 10 bitlles (només ha disputat 2
partides), amb una mitjana de 77,5 punts.
En categoria masculina, on ja han participat 18
jugadors, darrera d’Albert Llàcer hi trobem el seu
company de club Marc Plans, amb 76 punts de
mitjana, seguit de Nil Solé d’Igualada, 73,25 de
mitjana, i Jordi Vilanova de Torrelameu amb una
mitjana de 73 punts.
En categoria femenina – amb 14 participants - trobem en segona i tercera posició a
Judit Sala, de Sant Martí Sarroca, i Júlia Aymerich de Vall-llobrega amb 67,5 punts
de mitjana. Les segueixen Marta Solé del Siuranenc d’Horta, 66 de mitjana, i Abril
Asensio de Ponts amb una mitjana de 65 punts.
La proper jornada es disputarà el cap de setmana 27/28 de gener de 2018
Publicada el 14 de gener de 2018 a l’Esportiu.
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