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A punt el sisè Torneig de Reis

07/01/2019

8

Eduard Albert campió del Torneig de Reis

13/01/2019

8

Tot a punt per a l’inici dels Campionats de Catalunya

16/01/2019

9

16a edició del Torneig de Reis de Calella

18/01/2019

9

Fernando Gómez al capdavant de la classificació del Circuit
Sènior
Resultats històrics dels Alls Secs Piquen a la Lliga Catalana

21/01/2019

10

23/01/2019

10

Tercera jornada dels Circuits Individuals

25/01/2019

11

Tercera jornada dels Circuits Individuals - resultats

29/01/2019

12

Quarta jornada de Lliga Catalana de 3a divisió

30/01/2019

13

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

06/02/2019

13

Sweetrade líder de la Divisió d’Honor

07/02/2019

14

En marxa el Circuit Individual Femení

08/02/2019

14

Joventut i Terrassa líders de la Lliga Catalana de 2a divisió

12/02/2019

15

Godall F, tot guanyat!!!

15/02/2019

15

Jornada de Lliga Barcelona a Cornellà de Llobregat

20/02/2019

16

Lleida acull la Lliga Interclubs

22/02/2019

16

Josep Julià i Roser Cherta lideren el Circuit Individual Sènior

26/02/2019

17

Seeker’s campions de la 4a Lliga Interclubs

28/02/2019

18

Condol

01/03/2019
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Catalanes

Nil Solé i Marta Solé lideren el Circuit Individual Sub 25

02/03/2019

19

Frec a frec entre Igualada i Nayox Tàrrega – Grup 2 de la Lliga
Catalana
En marxa la 2a sèrie dels Campionats de Catalunya

04/03/2019

19

05/03/2019

20

Final de la 1a Fase de la Lliga Barcelona

12/03/2019

21

Jornada decisiva per a la 3a divisió de Lliga Catalana

15/03/2019

21

Participació catalana al 4t Open Storm Internationat 4 Team

19/03/2019

22

Ascens directe a 2a per a Tomahawk i Xtreme

19/03/2019

23

Última jornada del Circuit Individual Infantil

21/03/2019

24
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Catalanes
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Catalanes
Bitlles
Catalanes
Bowling
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Aquest cap de setmana es decideixen els finalistes de la Lliga
Catalana
Cinquena jornada dels Circuits Individuals

21/03/2019

25

22/03/2019

26

Últim duel per a l’ascens a Divisió d’Honor

23/03/2019

26

Club Cat Bowling Figueres campió de la 1a Divisió

25/03/2019

27

Terrassa acull el 5è Torneig Diamond

27/03/2019

27

Arriben les jornades decisives a la lliga Terres de l’Ebre

28/03/2019

28

Circuit Individual Infantil

29/03/2019

29

Joventut Al-Vici i Terrassa, ascens directe a Primera Divisió

29/03/2019

30

Sergio García campió del cinquè Torneig Diamond

01/04/2019

31

Decidides les semifinals de la Lliga Girona

03/04/2019

32

En marxa la Copa Generalitat

05/04/2019

32

Recta final dels Campionats de Catalunya

08/04/2019

33

Cop d’efecte del Perxa d’Astor Negre

10/04/2019

33

la Galera campió del Grup 4 de Lliga Catalana

12/04/2019

34

Lluís Montfort i Cristina Sanz campió i campiona individuals del
Campionat de Catalunya
2n Concurs de fotografia digital del Club de Bitlles Siuranenc
d’Horta
Darrera jornada de la Lliga Catalana Divisió d’Honor

15/04/2019

35

17/04/2019

36

23/04/2019

36

Tercera prova del Circuit Individual Femení

26/04/2019

37

El BC Diagonal campió de la Lliga Catalana Divisió d’Honor

29/04/2019

37

Partides rècord del Guinardó a la Lliga Catalana

02/05/2019

38

Sisena i última jornada dels Circuits Individuals

03/05/2019

38

Campionats Territorials Infantils

03/05/2019

39

Final Ascens a Primera Divisió de la Lliga Catalana

04/05/2019

39

L’equip del Club Seven-3 guanya la final de primera divisió de
Lliga Catalana
Copa Generalitat, setzens de final

06/05/2019

40

08/05/2019

41

Sara Arasa i Ferran Escobosa primers campions territorials
infantils
Lliga Girona – Vall-llobrega i Esclanyà repeteixen final

10/05/2019

41

11/05/2019

42

Aquest cap de setmana es juga l’ascens a segona

12/05/2019

42

Mediterrània campió de la final de segona divisió Lliga Catalana

13/05/2019

43
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Vall-llobrega revalida el títol de campió de la Lliga Girona

14/05/2019

44

Marta Solé i Nil Solé vencedors del Circuit Individual Sub 25

15/05/2019

45

Roser Cherta i Jaume Fandos vencedors del Circuit Individual
S’enior
Final molt emocionant a la Lliga Terres de l’Ebre

16/05/2019

46

17/05/2019

47

Perxa d’Astor Negre a celebrar el títol de la Lliga Selva-Alt
Maresme
Final de Lliga Catalana en els grups 1, 3, 5 i 6

17/05/2019

47

18/05/2019

48

Convocatòria de l’Assemblea General Ordinària

18/05/2019

48

Bowling
Tenpin
Bowling
Tenpin
Bitlles
Catalanes
Bitlles
Catalanes
Bitlles
Catalanes
Bitlles
Catalanes
Bowling
Tenpin
Bowling
Tenpin
Bowling
Tenpin
Bitlles
Catalanes
Bitlles
Catalanes
Bitlles
Catalanes
Bowling
Tenpin
Bowling
Tenpin
Bowling
Tenpin
Bowling
Tenpin
Bolos
Leoneses
Bitlles
Catalanes
Bowling
Tenpin
Bitlles
Catalanes
Bitlles
Catalanes
Bolos
Leoneses

Tot a punt pel Màster masculí

19/05/2019

49

Moisés Pérez campió del Màster de Catalunya

20/05/2019

50

Perxa d’Astor Negre campió imbatut de la Lliga Selva-Alt
Maresme
Godall A i Godall F campions de la Lliga Terres de l’Ebre

21/05/2019

51

22/05/2019

52

Jesús-Tortosa acull el Campionat de Catalunya Individual Infantil

23/05/2019

53

Jornada final de la Lliga Barcelona

24/05/2019

53

Sant Vicenç dels Horts acull el Màster femení

25/05/2019

54

Fernando Gómez campió del Circuit Sènior

27/05/2019

55

Lía Mojarro campiona del Màster femení

28/05/2019

56

Sagrada Família campió de la Lliga Barcelona

29/05/2019

57

Finalitza la Lliga Catalana

30/05/2019

58

Copa Generalitat, vuitens de final

31/05/2019

59

Platja d’Aro acull el Màster Sènior

01/06/2019

59

Juan Serrano campió del Màster Sènior

03/06/2019

60

Rècord de participació al 5è Open Sant Vicenç

04/06/2019

60

Paper Groc campions de la 8a Lliga Ten Pin d’Or

05/06/2019

61

Distena edició de la Copa Federació

07/06/2019

62

Miralcamp acull el Campionat de Catalunya Individual

08/06/2019

62

Marcial Ovide campió del 5è Open Sant Vicenç

11/06/2019

63

Teresa Botet i Carles Vives campions de Catalunya 2019

12/06/2019

64

Campionat de Catalunya Infantil a Jesús-Tortosa

13/06/2019

65

Bretones i Marcos campions

14/06/2019

66
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Catalanes
Bitlles
Catalanes
Bitlles
Catalanes
Bitlles
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Tenpin
Bowling
Tenpin
Bitlles
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Bitlles
Catalanes
Bitlles
Catalanes
Bowling
Tenpin
Bitlles
Catalanes
Bowling
Tenpin
Bitlles
Catalanes
Bowling
Tenpin
Bitlles
Catalanes
Bitlles
Catalanes
Bitlles
Catalanes
Bitlles
Catalanes
FCBB

La Copa Generalitat tanca els Campionats de Catalunya

15/06/2019

67

Cristina Sanz i Marcial Ovide campions de la medalla UFEC

17/06/2019

67

BC Diagonal campió de la Copa Generalitat

17/06/2019

68

Campionat de Catalunya Individual Infantil 2019

18/06/2019

69

Copa Generalitat, definida la Final a Vuit

20/06/2019

70

Participació catalana al Campionat d’Europa Sènior

21/06/2019

70

2a Copa Intercontinental de Bowling Six

25/06/2019

71

Godall A campió de la Copa Montsià

26/06/2019

72

Campionat de Catalunya de Clubs a Torà

28/06/2019

72

El CB Vall-llobrega revalida el títol de campió de Catalunya

01/07/2019

73

Keyla Vásquez campiona del Circuit Femení

02/07/2019

74

Bons resultats dels catalans al Campionat d’Europa Sènior

03/07/2019

75

Vuitena edició del Torneig Llunes d’Estiu

04/07/2019

76

Final a Vuit de la Copa Generalitat

05/07/2019

76

El CB Godall campió de la Copa Generalitat

08/07/2019

77

Joan Manel Borrull campió del St. Joan Challenge

10/07/2019

78

2a Copa Intercontinental – la Selecció cap a Guatemala

11/07/2019

79

En marxa el cinquè Circuit Sènior

12/07/2019

79

La Selecció Catalana ultima la preparació

16/07/2019

80

Vicenç Ventura millor classificat en la primera prova del Circuit
Sènior
Primeres medalles per a la Selecció

17/07/2019

81

18/07/2019

81

2a Copa Intercontinental – 9 medalles i una gran experiència

28/07/2019

82

2a Copa Inercontinental de Bowling Six – les Bitlles Catalanes a
Centre Amèrica
25è aniversari del Siuranenc d’Horta

30/07/2019

83

02/08/2019

85

Convocatòria de l’Assembla General Extraordinària

16/08/2019

85

Bowling
Tenpin
Bitlles
Catalanes
Bitlles
Catalanes
Bitlles
Catalanes

Xavier Taribó a la final de l’Open Sènior de París

18/08/2019

86

El Gran Premi Catalunya obrirà la temporada oficial

27/08/2019

86

Tot a punt per a la 12 Copa Gironina

04/09/2019

87

La Selecció Infantil guanya el Gran Premi Catalunya i Godall la
Supercopa

09/09/2019

87
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115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143

Bitlles
Catalanes
Bowling
Tenpin
Bowling
Tenpin
Bitlles
Catalanes
Bitlles
Catalanes
Bowling
Tenpin
Bitlles
Catalanes
Bitlles
Catalanes
Bowling
Tenpin
Bowling
Tenpin
Bowling
Tenpin
FCBB

Verònica Entrena campiona de la 12a Copa Gironina

10/09/2019

88

12è Campionat de Catalunya Qubica-AMF

13/09/2019

89

Lía Mojarro i Lluís Montfort campions de Catalunya del QubicaAMF
Gran èxit de la Selecció Catalana Infantil

15/09/2019

89

17/09/2019

90

La Sénia A primer líder de 2a divisió a la lliga Terres de l’Ebre

19/09/2019

91

La Selecció Catalana al Swiss International Team Event

20/09/2019

91

Roser Enrich i Paulino García campions de Lleida

23/09/2019

92

Comença la Lliga Catalana 2019-2020

26/09/2019

92

Comença la 30a edició de la Lliga Catalana

03/10/2019

93

Cats al capdavant de la classificació

08/10/2019

93

Lleida acull la tercera prova del Circuit Sènior

10/10/2019

94

Davant la sentència del Procés – Una crida a la llibertat com
espai de consens
Totes les lligues en marxa

14/10/2019

94

15/10/2019

96

Dol per la mort de Ricardo Gallego

17/10/2019

96

Bowling
Tenpin
Bitlles
Catalanes
Bowling
Tenpin
Bowling
Tenpin
Bitlles
Catalanes
Bitlles
Catalanes
FCBB

Manuel Calzado millor jugador de la 3a prova

21/10/2019

97

Èxit d’inscripció en la novena edició dels Circuits Individuals

23/10/2019

97

Cornellà acull per primer cop la Lliga Catalana

25/10/2019

98

Mediterrània líder de 3a divisió Grup B

27/10/2019

99

Jornada de la Lliga Selva-Alt Maresme a Hostalric

28/10/2019

100

En marxa els Circuits Individuals

30/10/2019

101

8 clubs guardonats a la Festa de Campions de Mundo Deportivo

31/10/2019

101

Bolos
Leoneses
Bolos
Leoneses
Bowling
Tenpin
Bowling
Tenpin
Bowling
Tenpin
Bitlles
Catalanes
Bitlles
Catalanes
Bowling
Tenpin

El Negrillón amfitrió del Màster de Bolos Leoneses

31/10/2019

102

Andrés González campió del Màster 2019

04/11/2019

102

Sweetrade lidera la Divisió d’Honor

05/11/2019

103

Participació Catalana al Flanders Open Sènior

07/11/2019

103

Fernando Gómez participa al Goes Sènior Open

12/11/2019

104

Jornada de Lliga Barcelona a La Ràpita

13/11/2019

104

Trobada internacional de bitlles de sis

14/11/2019

105

Lía Mojarro i Lluís Monfort representants de la FCBB a la Copa
del Món 2019

15/11/2019

105

Bitlles
Catalanes
FCBB
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144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157

Bowling
Tenpin
Bowling
Tenpin
Bowling
Tenpin
Bitlles
Catalanes
FCBB

En marxa el Campionat de Catalunya Sènior

22/11/2019

106

Marina Sardà al torneig internacional per a joves Jeff de Bruges

23/11/2019

106

Carlos Domínguez i Àngels Sala campions de Catalunya Sènior

25/11/2019

107

Jornada solidària a la Lliga Terres de l’Ebre

28/11/2019

108

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

29/11/2019

108

Bowling
Tenpin
Bowling
Tenpin
Bowling
Tenpin
Bitlles
Catalanes
Bitlles
Catalanes
Bowling
Tenpin
Bowling
Tenpin
Bowling
Tenpin
Bitlles
Catalanes

Lluny de les millors classificacions a la Copa del Món

03/12/2019

109

Èxit de participació a l’Open Mediterrània

09/12/2019

110

Fernando Gómez participa al Goes Sènior Open

12/12/2019

110

2019, un gran any pel C.B. Godall

13/12/2019

111

30 anys de competicions de bitlles catalanes

16/12/2019

112

Darreres sèries de classificació a l’Open Mediterrània

17/12/2019

113

Definits els finalistes de l’Open Mediterrània

20/12/2019

113

Moisés Pérez campió del 2n Open Mediterrània

22/12/2019

114

30 anys del C.B. la Sénia

30/12/2019

115

7

BOWLING TENPIN: A PUNT EL SISÉ TORNEIG DE REIS (07.01.2019)

1
Demà al vespre comencen les sèries de classificació del 6è
Torneig de Reis, la competició tindrà lloc a les instal·lacions de
Baix Bowling de Sant Vicenç dels Horts, del 8 al 13 de gener.
Prop de 60 esportistes de 15 clubs catalans prendran part a la
competició que organitza Baix Bowling amb la col·laboració de la
Federació Catalana de Bitlles i Bowling.
Publicat al diari Sport el 8 i el 11 de gener i a l’Esportiu el 11 de gener

BOWLING TENPIN: EDUARD ALBERT CAMPIÓ DEL TORNEIG DE REIS (13.01.2019)

2
Eduard Albert del Diamond Bowling Club de Sabadell,
s’ha erigit campió del 6è Torneig de Reis en vèncer
Moisés Pérez del Club Bowling Diagonal de Sant Vicenç
dels Horts i campió de la 5a edició, en la darrera
eliminatòria de la final, per 270 a 230.
Brillant final de l’Eduard que en la primera eliminatòria
s’ha imposat a Axel Guimó del CB Diagonal, primer
classificat a la semifinal, per 270-228, d’altra banda en
Moisés ha guanyat amb comoditat a Jordi Ambrós de
CB Barcelona 271-227
Pel que fa als rècord individuals, Sergi Montaña del CB Diagonal va assolir la partida perfecta,
300 pals, així com la millor sèrie de classificació scratch i amb handicap (1386 – 1452), la
millor sèrie de repesca scratch i handicap va ser per Axel Guimó amb 1382 i 1401.
Classificació final, Eduard Albert, Moisés Pérez, Axel Guimó i Jordi Ambrós.
En l’apartat femení, la millor sèrie scratch i handicap la va aconseguir Cristina Sanz del Club
Bowling Les Corts de Barcelona amb 1307-1347 pals, mentre Marina Sardà del Sweetrade BCLes Franqueses amb 247 pals va assolir la millor partida femenina.
Des de fa sis anys Baix Bowling organitza aquest torneig, única competició on els premis són
material esportiu. Un total de 62 esportistes de 16 clubs catalans, han participar a la
competició celebrada del 8 al 13 de gener a les instal·lacions de Baix Bowling a Sant Vicenç
dels Horts. El tradicional lliurament de premis i trofeus ha posat fi a la competició, de mans
de Marcial Ovide director del torneig.
Foto: Finalistes
Publicat al diari Sport el 15 de gener

8

BOWLING: TOT A PUNT PER A L’INICI DELS CAMPIONATS DE CATALUNYA (16.01.2019)

3
Aquest cap de setmana les instal·lacions de Baix
Bowling de Sant Vicenç dels Horts acullen la
primera sèrie dels 22è Campionats de Catalunya, la
competició tindrà lloc del 19 al 27 de gener, amb la
participació de 97 esportistes de 18 clubs d’arreu
del nostre país.
Els campionats de Catalunya es disputen en tres
sèries, la suma de les tres sèries dóna pas a la
classificació per equips a la Copa Generalitat.
Està previst que la segona sèrie se celebri a les instal·lacions de Girobowling de Salt del 2 al 10
de març i la tercera del 6 al 14 d’abril també a Sant Vicenç dels Horts.

BITLLES CATALANES: 16A EDICIÓ DEL TORNEIG DE REIS DE CALELLA (18.01.2019)

4
El passat diumenge 13 de gener es va celebrar
la setzena edició del tradicional Torneig de
Reis de Calella de bitlles catalanes, organitzat
per les associacions locals Gent de Barri de
Pequín i Calella Marxa. Aquest campionat
està obert tant a clubs federats com a
associacions d’altres àmbits, empreses o
simplement grups d’amics que tinguin ganes
de gaudir de les bitlles.
Després d’un esmorzar de germanor tots els
participants disputen dues partides, amb la suma de les quals s’estableixen les diferents
classificacions: equips i individual federats i el mateix pels no federats.
En categoria federats, la Bitlla Atòmica de Tordera va ser el guanyador per equips, seguit per
Penya Callos (Penya del Bistec), també de Tordera, sent tercer l’equip organitzador Gent de
Barri de Pequín. En categoria individual el millor va ser Mario Lucero (Siuranenc d’Horta),
seguit de Llorenç Serra (Penya Callos), i Pere Marsà (Barri de Pequín). L’Esplai Llopa de Calella
va ser el millor equip no federat, mentre que el millor jugador d’aquesta categoria va ser Otto
Lucero del Siuranenc d’Horta.
Foto: Otto Lucero, millor jugador no federat amb el trofeu de vencedor

Publicat al diari Sport el 22 de gener

9

BOWLING: FERNANDO GÓMEZ AL CAPDAVANT DE LA CLASSIFICACIÓ DEL CIRCUIT
SÈNIOR (21.01.2019)

5
Fernando Gómez del Joventut Al-Vici, C.B. de Castelldefels, líder del
4rt Circuit Sènior, aquest cap de setmana ha estat el millor de la 4a
prova que s’ha celebrat a Salt, amb un total de 1337 pals, ha
aconseguit 81 punts i classificar-se en el primer lloc de la general
amb 294 punts, seguit per Josep Pi i Jordi Tubella, també del
Joventut Al-Vici, amb 293 i 284 punts respectivament.
Aquesta és la 4a edició d’aquest torneig que organitza l’Associació
Bowling Catalunya Sènior 2015 amb el suport de la FCBB. Quan ens
troben a la meitat de la competició ja hi ha participat 64 esportistes
de 17 clubs de tota Catalunya.
La propera jornada del circuit està previst que se celebri els dies 16 i 17 de febrer a El
Vendrell.
Foto: Fernando Gómez
Publicada al diari l’Eportiu el 24 de gener

BITLLES CATALANES: RESULTATS HISTÒRICS DELS ALLS SECS PIQUEN A LA LLIGA
CATALANA (23.01.2019)

6
Els Alls Secs Piquen de Mont-ras han aconseguit aquest passat cap de
setmana realitzar una de les millors puntuacions de la història de les
bitlles catalanes, sumant un total de 803 punts, 402 en la primera
partida i 401 punts en la segona, sent el primer equip que passa dels
400 punts en les dues partides d’un mateix enfrontament.
L’equip dels Alls Secs Piquen, que competia a la pista del Torrent, va
estar format per Jordi Burgas, Tello Berrocal, Antonio Velasco, Manolo
Velasco i Joan Segura en la primera partida. En la segona Maria
Cuenca va substituir Antonio Velasco. Joan Segura va ser el jugador
més destacat, aconseguint 170 punts (84 + 86).
Aquesta puntuació és la segona millor de la història de la Lliga
Catalana, nomes superada pel C.B. la Galera el 18 de març de 2017,
quan va aconseguir 806 punts (410+396), en el seu enfrontament contra l’Amposta. La Galera
també té el record de major nombre de punts en una sola partida, amb un total de 427 punts i
40 bitlles aconseguits en la Lliga Nacional contra el Miralcamp el desembre de 2009.
Foto: Joan Segura competint en la final del Campionat de Catalunya 2017

Publicada al diari Sport el 23 de gener i a l’Esportiu el 25 de gener
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BITLLES CATALANES: TERCERA JORNADA DELS CIRCUITS INDIVIDUALS (25.01.2019)

7
Aquest cap de setmana 26/27 de gener se
celebra la tercera jornada dels Circuits
Individuals de bitlles catalanes amb la
participació de més de 450 esportistes de
tot el país distribuïts en 15 seus diferents
Dissabte dia 26 hi haurà competició a
Godall (Montsià), Salomó (Tarragonès), el
Pi de Sant Just – Olius (Solsonès), Mont-ras
(Baix Empordà), Calella (Maresme), i Vic
(Osona). El diumenge 28, la competició es
traslladarà a les seus de la Galera i Godall (Montsià), Horta (Barcelona), Igualada (Anoia),
Llofriu (Baix Empordà), Cervera (Segarra), Bellpuig i Tàrrega (Urgell) i Benavent de Segrià
(Segrià).
Les següents jornades d’aquests circuits es disputaran els caps de setmana 23/24 de febrer,
23/24 de març, i 4/5de maig de 2019. Els millors jugadors i jugadores, un cop disputades totes
les jornades, es classificaran pel Campionat de Catalunya Individual 2019, que es disputarà a
Miralcamp (Pla d’Urgell), el diumenge 9 de juny.
Foto: Tirada dels Circuits Individuals 17/18 a la Vall d’Hebron (Barcelona)
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BITLLES CATALANES: TERCERA JORNADA DELS CIRCUITS INDIVIDUALS (29.01.2019)

8
Ja s’han disputat tres jornades de les sis que consten
els Circuits Individuals de bitlles catalanes, amb una
participació que supera els 450 jugadors i jugadores
de 56 clubs de tot el país, repartits en diferents
categories d’edat, des la categoria benjamina fins la
sènior. Aquestes tres primeres jornades sumen un
total de sis partides, mentre que en les tres darreres
jornades se’n disputaran nou, tres partides en
cadascuna d’elles.
En categoria femenina lidera el Circuit Sènior Roser Cherta (la Galera), amb una mitjana de
77,17 punts per partida. En categoria sub 25 Marta Solé (Siuranenc d’Horta), domina amb
73,67 punts per partida. En les categories més joves, benjamina, alevina i infantil són primeres
Dúnia Rangel (Godall), Jana Ortega (Termites Llefià), i Sara Arasa (Godall), respectivament.
En homes, amb una mitjana de 79,75 punts per partida, Paulino García (los del Huerto,
Cervera), és el primer de la categoria sènior. En sub 25, Nil Solé (Igualada), lidera la classificació
amb 77,50 punts de mitjana. Héctor Mateo (la Penya del Bistec), Abel Caballé (la Penya del
Bistec), i Pol Viladrich (Olius), encapçalen les classificacions de categoria benjamina, alevina i
infantil.
La propera jornada d’aquesta competició es disputarà els cap de setmana 23/24 de febrer. Els
millors jugadors i jugadores, un cop disputades totes les jornades, es classificaran pel
Campionat de Catalunya Individual 2019. El de categories joves (infantil, alevina i benjamina),
se celebrarà a Jesús – Tortosa (Baix Ebre) el dissabte 25 de maig, mentre que el campionat
Absolut i Sub 25 es farà a Miralcamp (Pla d’Urgell), el dimecres 9 de juny.
Foto: Jornada dels Circuits Individuals a les pistes de El Pi de Sant Just - Oliu
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BOWLING TENPIN: QUARTA JORNADA DE LLIGA CATALANA DE TERCERA DIVISIÓ (30.01.2019)

9
Recta final de la lliga catalana per la tercera divisió, aquest
cap de setmana se celebra la quarta jornada de la lliga de
tercera divisió on es juguen les 4 places per disputar la
final d’ascens a segona divisió.
Els punts que assoleixin aquesta jornada poden ser
cabdals per obtenir la plaça, ara mateix tots els equips
tenen opcions, en el grup A, són el conjunt del Joventut AlVici que lidera la classificació mentre que el Mediterrània ho és del grup B, aquests dos
equips assolirien l’ascens directe a segona divisió si mantenen la posició.
Lleida i Terrassa acullen la 4a jornada de la Lliga de tercera divisió dissabte 2 de febrer i
diumenge 3 de febrer respectivament.
La darrera jornada abans de la final està prevista pels dies 16 i 17 de març a Bowling
Pedralbes (Barcelona).
Foto: equip C - Joventut Al-Vici

BITLLES CATALANES: PERXA D’ASTOR NEGRE LIDERA LA LLIGA SELVA-ALT MARESME (06.02.2019)

10
Després d’haver-se disputat 9 jornades de
la Lliga Selva-Alt Maresme de bitlles
catalanes, el Perxa d’Astor Negre, Sant
Feliu de Buixalleu, lidera la classificació
amb un total de 31 punts gràcies a les 15
victòries i 1 empat aconseguits en 16
partides, mantenint encara la
imbatibilitat.
Quan ens trobem a l’equador de la
competició, només aguanten l’estirada del
Perxa el Mallorquines-Sils A, que amb 15 victòries i 1 derrota es manté segon amb 30 punts, i
l’equip de la Bitlla Atòmica, que amb 28 punts i només dues derrotes es troba en tercera
posició.
La propera jornada de la Lliga Selva-Alt Maresme es disputarà el dia 16 de febrer a Fogars de
la Selva, on el líder s’enfrontarà al cinquè classificat, la Penya del Bistec C, mentre que el
Mallorquines-Sils A es jugarà els quatre punts en joc contra el Calella Marxa Torretes. Per la
seva part, la Bitlla Atòmica tindrà jornada de descans.
Foto: Enriqueta Vilà, del Perxa d’Astor en el Campionat Individual

13

BOWLING TENPIN: SWEETRADE LÍDER DE DIVISIÓ D’HONOR (07.02.2019)

11
L’equip A del Sweetrade Bowling Club – Les
Franqueses format per, Àlvar Cardona, Andrés Sanz,
Artur Colomer, Claude Bouchardy, Lluís Montfort,
Patrick Guerre i Pierre-Luc Sánchez, líders de la
divisió d’honor de la Lliga Catalana.
El conjunt del Sweetrade juntament amb l’equip del
BC Diagonal de Sant Vicenç dels Horts i format per,
Axel Guimó, Joan Vall, José Rubio, Marcial Ovide,
Moisés Pérez i Sergi Montaña, es disputen el liderat
a cada jornada, el passat cap de setmana el conjunt
vallesà va superar al conjunt del Baix Llobregat que
ostentava la primera posició per 8 punts, aquest frec
a frec entre els equips líders dóna emoció a la lliga a
falta de dues jornades tot està per decidir. Completen la divisió d’honor els equips, Joventut
Al-Vici de Castelldefels, Diamond de Sabadell, Comarcal de Terrassa i Les Gavarres de Reus.
La propera jornada està prevista pel dia 24 de març a les pistes de Baix Bowling de Sant Vicenç
dels Horts.
Foto: equip A Sweetrade BC

BOWLING TENPIN: EN MARXA EL CIRCUIT INDIVIDUAL FEMENÍ (08.02.2019)

12
El Club Bowling Les Corts aquest diumenge
posa en marxa el circuit individual femení, les
instal·lacions de Baix Bowling de Sant Vicenç
dels Horts acullen la primera prova del Circuit
individual femení, amb la participació de 16
esportistes dels Clubs, ABCS2015, Nou,
Mediterrània, Sweetrade, Xtreme i Les Corts.
La iniciativa d’organitzar un circuit
exclusivament femení la promou el club per
donar un impuls a l’esport femení que en les
darreres temporades ha baixat notablement,
el CB Les Corts és l’únic club català exclusivament femení i els preocupa la poca participació
femenina en aquest esport, el club amb el suport de la Federació posa en marxa aquest
projecte en el que s’han programant quatre proves.
Publicada al diari Mundo Deportivo el 8 i el 11 de febrer
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BOWLING TENPIN: JOVENTUT I TERRASSA LÍDERS DE LA LLIGA CATALANA DE 2A DIVISIÓ
(12.02.2019)

13
Els equips del Joventut Al-Vici CB i Terrassa, B.C., al
capdavant de la classificació de la Lliga Catalana de segona
divisió, desprès dels resultats obtinguts el passat cap de
setmana i a falta d’una jornada, els dos equips tenen
pràcticament l’ascens a primera divisió assegurat.
El Joventut Al-Vici de Castelldefels, encapçala la classificació
del grup A amb 132 punts seguit del Club Penedès amb 108
i Nou BC de Mataró amb 87 punts, de no aconseguir superar
al Joventut aquest disputaran la final d’ascens juntament
amb el 2n i 3r classificats del grup B liderat per l’equip A del
Terrassa Bowling Club amb 107 punts i seguit de molt a
prop pel Club Cats Bowling de Mataró amb 104 punts i Breaking Bowlers Club de Barcelona
amb 87 punts.
Completen els grups els equips del Sweetrade BC Les Franqueses, Team Ilerdense de Lleida,
C.B. Girona de Salt, CB Granollers, Mediterrània BC i C.B. Seeker’s de Barcelona.
Els dies 23 i 24 de març les instal·lacions de El Vendrell i New Park Vallès acolliran la darrera
jornada de la Lliga de 2a divisió, que sens dubte serà decisiva per aquests equips.
Foto: Terrassa Bowling Club

BITLLES CATALANES: GODALL F, TOT GUANYAT!!! (15.02.2019)

14
El líder de la segona divisió de la Lliga Terres de l’Ebre de
bitlles catalanes, el Godall F, és l’únic club de bitlles de tota
Catalunya que ha guanyat totes les partides de competició
oficial disputades fins ara. En aquest moments es porten vuit
jornades d’aquesta competició, un total de setze partides, i el
Godall F és líder amb 32 punts, sis més que el segon
classificat, la Cava A. L’equip de Godall està format per Mari
Luz Cañadas, Gemma Millán, Juan José Ralda, Miguel García i
Ramon Centelles.
La propera jornada d’aquesta competició es disputarà el diumenge 3 de març, precisament a
les pistes de la Zona Esportiva la Bassa del Coll de Godall (Montsià), i el líder tindrà un
enfrontament complicat contra el Fora Forat (Vinaròs), actual tercer classificat, mentre que la
Cava A tindrà jornada de descans.
El Perxa d’Astor Negre, líder de la Lliga Selva-Alt Maresme tampoc ha perdut cap partida
aquesta temporada, però n’ha empatat una de les 18 que ha disputat fins ara.
Foto: Godall F
15

BITLLES CATALANES: JORNADA DE LA LLIGA BARCELONA A CORNELLÀ DE
LLOBREGAT (20.02.2019)

15
Per primera vegada Cornellà de Llobregat ha
acollit una jornada de la Lliga Barcelona de
bitlles catalanes. Ha estat el passat diumenge
17 de febrer, quan s’han disputat al Camp de
les Aigües de l’avinguda Baix Llobregat, les
partides corresponents a les jornades 14, 15 i
16 de la primera fase d’aquesta competició.
El club local, Club Fartucs Bitlles i Bowling,
presidit per Ernest Giralt, ha demostrat que
tot i ser un club novell en aquesta
competició, disposa d’una gran capacitat d’organització.
Esportivament, la jornada ha servit per posar molta emoció en el Grup B de la lliga Barcelona,
si bé el Sagrada Família és líder destacat, Sant Martí Sarroca i Siuranenc d’Horta B mantenen
un dur frec a frec pel segon lloc de la classificació, sense descartar de la lluita als Farctucs i al
Siuranenc C. La primera fase de la Lliga finalitzarà el proper 10 de març amb la disputa de les
jornades 17 i 18 a Sant Martí Sarroca (Alt Penedès)
En el grup A continua la igualtat entre Termites Llefià C i Colobrers pel primer i segon lloc,
mentre que Termites Llefià B i Guinardó lluiten per la tercera posició que podria donar opció a
entrar en la lluita pel títol en la segona fase.
Foto: Tots els participants a la jornada de Cornellà de Llobregat
Publicada al diari l’Esportiu el dia 24 de febrer

BOWLING TENPIN: LLEIDA ACULL LA LLIGA INTERCLUBS (22.02.2019)

16
Aquest cap de setmana se celebra la darrera jornada de la Lliga
Interclubs, que acollirà les instal·lacions d’Ozone Bowling Lleida.
L’equip del Club Bowling Seeker’s de Sabadell encapçalen la
classificació amb 24 punts, empatats amb el Bowling Club
Granollers.
Segueixen la classificació, Joventut Al-Vici A de Castelldefels amb 17 punts, Tomahawk B.C. de
Bellvís, 15 punts, Joventut Al-Vici B i Sweetrade BC – les Franqueses amb 14 punts, tanca la
classificació l’equip del Club Bowling Team Ilerdense de Lleida amb 12 punts.
Pel que fa a la classificació individual, Juan Carlos Alarcón del CB Seeker’s lidera la classificació
amb handicap amb una mitjana de 212,67, mentre Borja Hernanz de l’equip B del Joventut AlVici, C.B. és el millor classificat scratch amb una mitjana de 204,17.
Foto: vista Ozone Bowling Lleida
16

BITLLES CATALANES: JOSEP JULIÀ I ROSER CHERTA LIDEREN EL CIRCUIT INDIVIDUAL
SÈNIOR (26.02.2019)

17
Josep Julià (Vall-llobrega), i Roser Cherta
(la Galera), lideren les classificacions del
Circuit Individual Sènior, un cop disputades
les quatre primers jornades (9 partides).
Julià, que només ha disputat set partides,
porta un total de 561 punts i 48 bitlles,
aconseguint una mitjana de 80,14 punts
per partida, mentre que Roser Cherta ha
aconseguit en les 9 partides 669 punts i 52
bitlles, amb una mitjana de 74,33 punts.
En categoria masculina, on ja han
participat més de 280 jugadors, darrera de
Josep Julià hi trobem empatats en segon
lloc a Miquel Lloreta (Lloreta Kin), i Josep Maria Roig (Salomó), amb 79 punts de mitjana,
seguits d’Eduardo Romero (Llofriu), 78,67 de mitjana, i Manuel Castillo, (los del Huerto), amb
una mitjana de 77,89 punts.
En categoria femenina – amb 81 participants - trobem en segona posició a Ana Maria Molina
(Tàrrega), actual campiona de Catalunya, amb una mitjana de 74,11 punts, a dues dècimes de
Roser Cherta. Les segueixen Susana Espinosa (Esclanyà), 73,89 de mitjana, i Ana Maria Muñoz
(Godall), i Maria Dolors Pardo (Sabadell), amb unes mitjanes de 73.67 i 73, 57 punts
respectivament.
Les tres partides corresponents a la cinquena jornada es disputaran el cap de setmana 23/24
de març a 14 seus diferents, repartides per tot el territori català.
Foto: 3a jornada individual al barri Ametllers de Cervera

Publicada al diari Sport el dia 27 de febrer
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BOWLING TENPIN: SEEKER’S CAMPIONS DE LA 4A LLIGA INTERCLUBS (28.02.2019)

18
El passat diumenge les instal·lacions Ozone
Bowling Lleida van acollir la darrera jornada de
la lliga interclubs, l’equip del Club Bowling
Seeker’s de Sabadell és va proclamar campió de
la 4 edició.
Resultats molt ajustats entre els quatre primers
equips, el Seeker’s format per Ferran Gordillo,
Juan Carlos Alarcón, Ramon Requena i Santiago
Ferrer és va imposar per només un punt a
l’equip A del Joventut Al-Vici, C.B. de
Castelldefels (50-49) amb, Alvaro-José Cardona,
David Ansaldo, Fernando Gómez i Jordi Tubella, el tercer lloc i amb 45 punts, va ser per l’equip
Tomahawk Bowling Club de Bellvís, tot i que va empatar a punts amb l’equip B del Joventut AlVici els van superar a pals. Cal destacar que l’equip de Bellvís ha debutat aquesta temporada a
la competició i està format per Albert Sans, Benet Ballespí, Cristian Zueco i Sergi Uceda.
En l’apartat de resultats individuals, Fernando Gómez ha estat el millor jugador scratch amb
200,43 pals de mitjana assolint els millors resultats en la jornada final, 211,63 de mitjana,
mentre Cristian Zueco va ser el millor jugador amb handicap amb una mitjana de 208,14.
La jornada va finalitzar amb el tradicional lliurament de trofeus de mans dels organitzadors, un
total de 7 equips de 6 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. i Sweetrade B.C., amb el suport de la Federació Catalana de Bitlles i Bowling.
Foto: Equip Seeker’s BC. - Campions 2019

FCBB: CONDOL (01.03.2019)

19
La Federació Catalana de Bitlles i Bowling, lamenta el
decés del bon amic Kim Thorsgaard Jensen, director
del Circuit Europeu de Bowling i vicepresident de la
Federació europea ETBF. En Kim ens va deixar ahir a
l’edat de 62 anys. Descansa en pau

18

BITLLES CATALANES: NIL SOLÉ I MARTA SOLÉ LIDEREN EL CIRCUIT INDIVIDUAL SUB 25
(02.03.2019)

20
Un cop disputades les quatre primeres jornades del Circuit
Individual Sub 25 (9 partides), Nil Solé d’Igualada, i Marta Solé del
Siuranenc d’Horta lideren la classificació. El jugador igualadí porta
un total de 525 punts i 42 bitlles, aconseguint una mitjana de 75
punts per partida (n’ha disputat 7), mentre que Marta Solé ha
aconseguit 649 punts i 51 bitlles, amb una mitjana de 72,11 punts.
En categoria masculina, on ja han participat 12 jugadors, darrera de
Nil Solé hi trobem em Biel Poch de la Penya del Bistec de Tordera,
amb 67,71 punts de mitjana, seguit de Manel Font del Sant
Sebastià de Castellserà, amb 67,67 i Emmanuel Ortega dels Alls Secs
Piquen de Mont-ras amb 67,11 punts de mitjana.
En categoria femenina – amb 11 participants - lluitant frec a frec amb la jugadora d’Horta,
trobem en segona i tercera posició a Mariona Trullols d’Olius i Nadia Segura de Fartucs Bitlles
de Cornellà de Llobregat, amb unes mitjanes de 71,11 i 69,89 respectivament. Quarta és Laia
Roura de la Penya del Bistec amb 64,57, i cinquena Gemma Carné de Lloreta Kin de Cervera,
amb una mitjana de 63,44 punts.
La cinquena jornada dels Circuits Individuals se celebrarà el cap de setmana 23/24 de març,
mentre que la sisena i última serà els dies 4/5 de maig
Foto: Marta Solé (Siuranenc d’Horta), líder del Circuit Sub 25 femení

BITLLES CATALANES: FREC A FREC ENTRE IGUALADA I NAYOX TÀRREGA - GRUP 2 DE LLIGA
CATALANA (04.03.2019)

21
El proper cap de setmana es disputarà la 15a jornada de Lliga
Catalana de bitlles, i en el Grup 2 continua el frec a frec entre el
Igualada A i el Auto Nayox Seat Tàrrega. Els igualadins sumen un
total de 44 punts en les 26 partides que han disputat fins ara (22
victòries i 4 derrotes), mentre que l’equip de Tàrrega en suma
dos menys (21 victòries i 5 derrotes)
Los del Huerto de Cervera, ocupen de moment la tercera plaça
que els donaria la classificació pel Campionat de Catalunya de Clubs, tot i que es troben amb
34 punts a deu del primer classificat. Ivars, Vallverd d’Urgell i Olius lluiten encara per acostarse als cerverins i poder optar a aquesta tercera posició, ja que els dos primers llocs semblen ja
inabastables per aquests equips.
El Igualada rebrà el cap de setmana que ve al Castellserà, mentre que el Nayox Seat Tàrrega
competirà a les seves pistes contra l’Eral de Cubells, en el què sembla una jornada propícia
pels equips capdavanters d’aquest grup 2 de la Lliga Catalana.
Foto: Katia Martín, jugadors del C.B. los del Huerto a les pistes del Olius
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BOWLING: EN MARXA LA 2A SÈRIE DELS CAMPIONATS DE CATALUNYA (05.03.2019)

22
Aquest vespre comença la segona
sèrie dels Campionats Nacionals de
Catalunya, l’equip del BC Diagonal
format per, Axel Guimó, Marcial
Ovide, Moisés Pérez i Sergi Montaña
encapçala totes les classificacions.
Marcial Ovide i Sergi Montaña
capdavanters en la prova individual i
de parelles i en la prova d’equips
juntament amb Axel i Moisés. El
conjunt de Sabadell, Diamond Bowling
Club format per Josep Oriol Navarro, Diego Peña, Francisco Hernández i Eduard Albert, van en
segona posició en les proves de parelles i equips. En categoria femenina, Cristina Sanz del Club
Bowling Les Corts de Barcelona lidera la classificació individual i juntament amb Íngrid Julià la
de parelles.
Totes les classificacions són provisionals, els campionats de Catalunya es disputen en tres
sèries, la suma de les tres sèries dóna els campions i campiones de cada una de les proves i el
pas a la classificació per equips a la Copa Generalitat.
Les instal·lacions de Baix Bowling de Sant Vicenç dels Horts, acull la segona prova que tindrà
lloc del 5 al 10 de març.
Foto: BC Diagonal
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BITLLES CATALANES: FINAL DE LA PRIMERA FASE DE LA LLIGA BARCELONA (12.03.2019)

23
Termites Llefià C i Sagrada Família, han estat els
primers classificats dels grups A i B de la Lliga
Barcelona de bitlles catalanes, un cop disputades
les 18 jornades de la primera fase. Els
acompanyaran en la lluita pel títol en la lligueta
de la segona fase els Colobrers (Castellar del
Vallès), i el Siuranenc d’Horta B, segons
classificats de cada grup, junt amb el Sant Martí
Sarroca, tercer del Grup B, que ha superat per
molt poc al Guinardó, tercer classificat del grup A
(322,68 punts per partida del Sant Martí, per
322,22 del Guinardó).
La resta dels 19 equips participants es repartiran en tres grups més per establir la classificació
final. Així en el Grup 2 hi trobarem al Guinardó, Termites Llefià B, To-k-fusta (Badalona),
Poblenou A i Farctucs Bitlles de Cornellà. En el Grup 3 hi competiran Termites Llefià A,
Siuranenc d’Horta C, Sabadell, Viladecans i Va Tornem-hi (Palau-solità i Plegamans). Finalment,
els quatre equips del Grup 4 seran Riudebitlles, la Perestroika (les Franqueses), Siuranenc
d’Horta SN i Poblenou B.
La lliga es reprendrà el proper 31 de març amb la disputa de les jornades 1 i 2 de la segona
fase. El Grup 1 competirà a les pistes de la Plaça Gaudí de Barcelona (Barcelonès), terreny de
joc del Sagrada Família, mentre que la resta de grups ho faran a Sant Pere de Riudebitlles (Alt
Penedès).
Foto: Tots els bitllaires del Grup A de la Lliga Barcelona a Castellar del Vallès
Publicada al diari l’Esportiu el dia 15 de març

BOWLING: JORNADA DECISIVA PER A LA 3A DIVISIÓ DE LLIGA CATALANA (15.03.2019)

24
Aquest cap de setmana es disputen els darrers partits que
definiran els equips que passen a la final d’ascens a segona
divisió així com els dos equips que l’assoleixen directe en
qualitat de campions de grup.
La competició és oberta, res definit encara en aquesta divisió a
causa dels ajustats resultats. Les instal·lacions de Bowling
Pedralbes acullen la jornada més emocionant de tota la lliga de 3a divisió.
Classificació provisional grup A: Tomahawk 84; Joventut Al-Vici, C 75; Full Strike 41;
Mediterrània C 40.
Classificació provisional grup B: Xtreme B 107; Mediterrània D 105; Flecha-1 100 ; Terrassa B
96; Comarcal B
21

BOWLING TENPIN: PARTICIPACIÓ CATALANA AL 4T OPEN STORM INTERNATIONAL 4 TEAM
(19.03.2019)

25
El passat cap de setmana va tenir lloc a les
magnifiques instal·lacions de Cristal Bowling de
Wittelsheim (França), la quarta edició de l’Open
Storm International 4 Team, amb la participació
de Lluis Montfort , Artur Colomer i Andrés Sanz
com a components dels equips Storm France i
Sweetrade Europe.
Bona actuació i resultats dels catalans, Lluís
Montfort (205,28 mitjana) , juntament amb
Pierre-Luc Sánchez, Vivien Bados i Valentin
Saulnier formaven l’equip Storm France,
classificant-se en 2a posició de grup amb un
total de 13.887 pals (204,22 de mitjana) i
obtenint la 4a plaça després de disputar-se la
partida de defensa de posició amb el 2n
classificat del grup A. L’Equip Sweetrade Europe format per Artur Colomer (198,12 de
mitjana) i Andrés Sanz (186,47) van formar equip amb els francesos Jean-Michel Salvini i
Maximilien Fialon, per Andrés va ser el debut en una competició internacional i fora de casa,
el conjunt català-francès va obtenir la 9a posició de grup i una mitjana d’equip 198,63,
quedant-se a un pas de la final de defensa de posició.
Èxit absolut en la quarta edició del torneig en la que s’han donat cita 36 equips d’arreu
d’Europa, 158 esportistes, 130 masculins i 28 femenines.
L’equip campió ha estat l’Storm Europe, format per quatre de les millors jugadores europees,
Ghislaine Van der Tol (Països Baixos); Mai Ginge Jensen (Dinamarca); Jenny Wegner (Suècia) i
Maria Koshel (Russia) amb un total de 14.559 pals, 206,10 de mitjana.
Els catalans Artur Colomer i Lluis Montfort jugadors del Club de Bowling Sweetrade de Les
Franqueses del Valles, estan patrocinats respectivament per Ebonite i Storm, marques
distribuïdes per la empresa Bowltech, que dirigeix Patrick Guerre amb Mercedes Palacin.
Foto 1: Storm France / foto 2: Sweetrade Europe
Publicada al diari l’Esportiu el dia 21 de març

22

BOWLING: ASCENS DIRECTE A SEGONA PER A TOMAHAWK I XTREME (19.03.2019)

26
El passat cap de setmana es van
disputar els darrers partits de la
lliga de tercera divisió, els equips
dels Clubs Tomahawk Bowling
Club de Bellvís i Xtreme Bowling
Club de Sant Joan Despí van
assolir l’ascens a segona divisió en
erigir-se campions dels grups A i B
respectivament.
El conjunt de Bellvís i debutant a
la lliga estava format per, Albert
Sans, Benet Ballespí, Cristian
Zueco, Daniel Villarroya, Estefan Solé i Sergi Uceda, amb un total de 105 punts van aconseguir
l’ascens a la segona divisió. D’altra banda l’equip B de l’Xtreme Bowling Club format per,
Ademir Vásquez, Cristian Reyes, Daniel Cuevas, David Marcé, Iván Jimenez i Jorge Vásquez van
assolir el primer lloc en la classificació amb 135 punts.
El segon i tercer classificat de cada grup disputaran la final d’ascens juntament amb el cinquè
classificat dels grups A i B de la segona divisió que aquest cap de setmana disputaran els
darrers enfrontaments.
Foto: Tomahawk campió grup A / Xtreme campió
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BITLLES CATALANES: ÚLTIMA JORNADA DEL CIRCUIT INDIVIDUAL INFANTIL (21.03.2019)

27
Aquest cap de setmana 23/24 de març se
celebra la cinquena i última jornada del
Circuit Individual Infantil de bitlles
catalanes que inclou les categories
benjamina, alevina i infantil, tant
masculines com femenines. Els vuit
millors jugadors i jugadores de cada
categoria es classificaran pel Campionat
de Catalunya, que se celebrarà a JesúsTortosa (Baix Ebre), el proper 25 de maig.

Pol Viladrich (Olius), és líder destacat en la categoria infantil masculina, amb una mitjana de
73,88 punts per partida. El segueixen Albert Roquet (Vic Bitlles), i Roc Franch (Castellar). Abel
Caballé (la Penya del Bistec),domina amb claredat la categoria alevina, amb 73,17 punts de
mitja, mentre que a la categoria benjamina hi ha més igualtat entre els tres primers classificats,
Héctor Mateo (73,25) i Jordi Monfulleda (69,17), tots dos de la Penya del Bistec de Tordera i
Héctor Pérez (68,75), de la Sénia.
Pel què fa a les categories femenines, les jugadores de Godall lideren les tres classificacions.
Sara Arasa és primera en categoria infantil, Marina Villalbí en alevina, i Dúnia Rangel en
categoria benjamina, amb unes mitjanes de 64,38 punts, 53,25 i 61,75 punts per partida
respectivament.
Foto: Campionat de Catalunya Infantil 2018 a Tordera (Maresme)
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BOWLING: AQUEST CAP DE SETMANA ES DECIDEIXEN ELS FINALISTES DE LLIGA CATALANA
(21.03.2019)

28
Darrera jornada per decidir els equips que jugaran les finals
d’ascens i permanència de primera i segona divisió, així com els
que pugen directament com a campions de grup. Terrassa, EL
Vendrell i Platja d’Aro, acullen els equips de la segona i primera
divisió en la jornada decisiva.L’equip B del Joventut Al-Vici de
Castelldefels pràcticament té assolit l’ascens a primera com a
líder del grup A de 2a divisió, en segon lloc el Penedès d’El
Vendrell amb 108 punts.
Pel que fa als equips del grup B, els ajustats resultats no
permeten prediccions, l’equip del Terrassa al capdavant amb 107 punts seguit del Cats de
Matarò amb 104.
Classificació provisional grup A: Joventut Al-Vici B 132; Penedès 108; Nou 87; Sweetrade C 67;
Team Ilerdense 51 i Girona 35.
Classificació provisional grup B: Terrassa A 107; Cats 104; Breaking 87 ; Granollers 77;
Mediterrània B 60 i Seeker’s 45.
Foto: Equip del Terrassa líder del grup B
Publicada al diari Sport el dia 22 de març
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BITLLES CATALANES: CINQUENA JORNADA DELS CIRCUITS INDIVIDUALS (22.03.2019)

29
Aquest cap de setmana 23/24 de
març se celebra la cinquena jornada
dels Circuits Individuals de bitlles
catalanes, penúltima de la
temporada pels circuits Sènior i Sub
25, i última del Circuit Infantil.
Dissabte dia 23 hi haurà competició
a Jesús-Tortosa (Baix Ebre), tant al
matí com a la tarda, Badalona
(Barcelonès), el Pi de Sant Just –
Olius (Solsonès), Palafrugell (Baix Empordà), i Sils (la Selva). El diumenge 24, la competició es
traslladarà a les seus d’Amposta (Montsià), Castellar del Vallès (Vallès Occidental), Igualada
(Anoia), Salomó (Tarragonès), Llofriu (Baix Empordà), Cervera (Segarra), Bellpuig i Tàrrega
(Urgell) i Benavent de Segrià (Segrià).
La darrera jornada dels circuits sènior i sub 25 es disputarà el caps de setmana 4/5de maig de
2019. Els millors jugadors i jugadores, un cop disputades totes les jornades, es classificaran pel
Campionat de Catalunya Individual 2019, que es disputarà a Miralcamp (Pla d’Urgell), el
diumenge 9 de juny, en les categories sènior i sub 25, mentre que el Campionat de Catalunya
Infantil se celebrarà el dissabte 25 de maig a Jesús-Tortosa (Baix Ebre).
Foto: Roser Cherta, líder del Circuit Individual Sènior Femení

BOWLING: ÚLTIM DUEL PER L’ASCENS A LA DIVISIÓ D’HONOR (23.03.2019)

30
Platja d’Aro acull la darrera jornada de Lliga Catalana de
primera divisió, diumenge és decideix el títol de primera que
dóna l’ascens directe a la divisió d’honor juntament amb el
segon classificat.
L’equip A de l’Xtreme Bowling Club, amb una lleugera
avantatge, i l’equip del Club Cat Bowling Figueres lluiten per la
primera posició, els equips capdavanters s’enfrontaran en el
tercer partit, així mateix els equips de Seven-3 i Sweetrade se
la juguen per mantenir categoria o aconseguir la plaça per
disputar la final de permanència juntament amb els equips 2n i
3r dels grups A i B de la 2a divisió.
Classificació provisional a punts: Xtreme BC 94; Cat Figueres
91; Seven-3 85; Sweetrade 84; Barcelona 79; Mediterrània 47
Foto: Equip A Xtreme Bowling Club
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BOWLING: CLUB CAT BOWLING FIGUERES CAMPIÓ DE LA PRIMERA DIVISIÓ (25.03.2019)

31
El Club Cat Bowling Figueres s’emporta el títol de
campions de primera divisió de la 29a Lliga Catalana
assolint l’ascens directe a la divisió d’honor juntament
amb l’Xtreme Bowling Club.
El conjunt empordanès format per, Albert Viñolas,
Carlos Dominguez, Carlos Martí, Daniel Cuartero,
Daniel Puentes, Dominique Lafarge, Luzdivino Recio,
Manel Gimeno i Rong Bin Situ Ling, s’han erigit
campions amb 116 punts, de la primera divisió al
superar als seus dos màxims rivals en el darrer partit
disputat aquest diumenge.
El segon lloc amb 111 punts l’ha assolit l’equip B del Sweetrade Bowling Club- Les Franqueses,
format per, Enric Carrió, Carlos Figuls, Joan Piqué, Jordi García, Víctor Hurtado i Xavier Piqué,
l’equip del Sweetrade no pot pujar a la divisió d’honor doncs el club ja compte amb un equip a
la màxima divisió. La plaça d’ascens és per l’equip l’Xtreme Bowling Club de Sant Joan Despí
tercer classificat i amb 107 punts, el conjunt ha estat format per, Eloy Cinca, Enrique Rosa,
Jordi Martí, Moisés Sempere, Sergio Garcia i Sergio Retamal.
Les instal·lacions d’Aro Bowling de Platja d’Ara van acollir la darrera jornada de la lliga catalana
de la primera divisió, amb la participació dels 6 equips que la conformen, a més dels tres
primers també en formen part els clubs, Seven-3 de Sant Vicenç dels Horts, CB Barcelona i
Mediterrània BC de Barcelona.
A la primera divisió hi han participat un total de 38 esportistes de 6 equips de Catalunya. La
competició ha estat organitzada per la Federació Catalana de Bitlles i Bowling.
Foto: Cat Bowling Figueres

BOWLING TENPIN: TERRASSA ACULL EL CINQUÈ TORNEIG DIAMOND (27.03.2019)

32
Aquest vespre comencen les sèries de classificació del 5è Torneig
Diamond, la competició tindrà lloc a les instal·lacions New Park Vallès
de Terrassa, del 27 al 31de març. Està prevista la participació de 50
esportistes de 16 clubs catalans Les sèries de classificació tindran lloc
des d’avui i fins dissabte, diumenge serà el torn de la final amb els 20
millors classificats.
La competició està organitzada pel Diamond Bowling Club de Sabadell, amb la col·laboració de
la Federació Catalana de Bitlles i Bowling.
Foto: Vista bowling

Publicada el diari Mundo Deprotivo el dia 29 de març i a Sport el 30 de març
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BITLLES CATALANES: ARRIBEN LES JORNADES DECISIVES A LA LLIGA TERRES DE L’EBRE
(28.03.2019)

33
Aquest proper diumenge 31 de març es
disputarà la novena jornada de primera divisió
de la Lliga Terres de l’Ebre de bitlles catalanes, a
les pistes del Catalònia de Jesús, a Jesús-Tortosa
(Baix Ebre). avant penúltima d’aquesta
categoria.
El líder, La Galera A, tindrà un difícil
enfrontament amb Godall A, quart classificat,
mentre que el segon classificat, Cervol Vinaròs
s’enfrontarà al cinquè, el Catalònia Dermisa. La
jornada 10, que se celebrarà a la Sénia (Montsià), després de Setmana Santa viurà els decisius
duels entre el Godall B, actual tercer classificat contra la Galera A, i Cervol Vinaròs contra
Godall A. A falta de tres jornades tot està per decidir.
A segona divisió la propera jornada serà l’onzena i tindrà lloc el dia 7 d’abril a les noves pistes
de El Perelló (Baix Ebre), i si viurà un dels duels més esperats de la temporada entre el líder
destacat Godall F, i el tercer classificat, la Cava A.
Foto: Jornada de lliga de 2a divisió a Godall
Publicada al diari l’Esportiu el dia 28 de març
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BITLLES CATALANES: CIRCUIT INDIVIDUAL INFANTIL (29.03.2019)

34
El cap de setmana 23/24 de març ha finalitzat
el Circuit Individual Infantil, que aquesta
temporada ha comptat amb la participació
d’un total de 60 esportistes d’edats
compreses entre 8 i 13 anys, representant a
19 clubs de tot el territori català, repartits en
tres categories d’edat, benjamina, alevina i
infantil.
Pel què fa a les categories masculines, Héctor
Mateo de la Penya del Bistec de Tordera, és el campió de la categoria benjamina i millor
jugador del circuit, amb una mitjana de 79.50 punts per partida, seguit del seu company de
club Jordi Monfulleda i Héctor Pérez de la Sénia. En alevins, el primer classificat també ha estat
un jugadors de la Penya del Bistec, Abel Caballé, que ja va vèncer la temporada passada, sent
segon Jordi Martínez de Vilafranca i tercer Jan Franch de Castellar del Vallès. Pol Viladrich,
d’Olius, també ha repetit victòria en categoria infantil, seguit d’Albert Roquet de Vic Bitlles i
Roc Franch de Castellar del Vallès.
Les jugadores del Godall han dominat les classificacions femenines. En categoria benjamina
Dúnia Rangel ha estat la primera, seguida de Judith Ruiz de Vall-llobrega i Sara Massa
d’Esclanyà. Marina Villalbí ha vençut en categoria alevina per davant de Mireia Pont de Llofriu i
Marta Subirats de Catalònia de Jesús. El domini de les jugadores de Godall ha estat total en
categoria femenina copant les tres primeres posicions: Sara Arasa ha estat primera amb la
millor puntuació femenina (69,67 punts de mitjana). segona s’ha classificat Vinyet Fornós i
tercera Maria Rangel.
El proper dissabte 25 de maig, a partir de les 10 del matí, es disputarà el Campionat de
Catalunya Individual per aquestes categories, on hi participaran tots els nois i noies que han
aconseguit la classificació en aquest Circuit Individual. El campionat se celebrarà a les pistes del
Institu Escola Daniel Magrané de Jesús-Tortosa (Baix Ebre), i estarà organitzat pel C.B.
Catalònia de Jesús.
Foto: Campionat de Catalunya infantil 2018 a Tordera
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BOWLING: JOVENTUT AL-VICI I TERRASSA ASCENS DIRECTE A PRIMERA DIVISIÓ (29.03.2019)

35
Els equips Joventut Al-Vici, B de Castelldefels i l’equip A
del Terrassa Bowling Club, van assolir l’ascens directe a la
primera divisió en proclamar-se campions de grup de
segona divisió el passat 23 i 24 de març.
Merescuda victòria de l’equip del Joventut Al-vici format
per, Borja Hernanz, Ignasi Moles, Juan M Albizuri, Joan
Creus, Jordi Maurel, Jordi Ponsico i Miquel Àngel Roig, que
van liderar la classificació del grup A des de la primera
jornada, i amb un total de 162 punts van imposar-se amb
comoditat als seus rivals de grup. Pel que fa al campió del
grup B, el conjunt vallesà format per Avelino Antunez, els
germans Aleix i Manuel Soriano, Ivan Agustí i Valentí Mas,
també van liderar el grup B en tot moment però amb el
Cats Bowling Club de Matarò trepitjant-los els talons
durant tot el campionat i una puntuació final molt
ajustada 133 a 125.
Els equips Penedès BC del Vendrell, Nou Bowling Club de Mataró, Club Cats Bowling de
Mataró, i Breaking Bowlers Club de Barcelona, en qualitat de 2n i 3r classificat de cada grup,
juntament amb el Club Seven-3 4 classificat de primera divisió, disputaran la final d’ascens per
aconseguir una plaça a primera divisió.
La final se celebrarà diumenge 12 de maig a les instal·lacions de Girobowling – Salt.
A segona divisió hi han participat un total de 74 esportistes que formaven els 12 equips de tota
Catalunya. La competició ha estat organitzada per la Federació Catalana de Bitlles i Bowling.
Foto: Joventut Al-Vici i Terrassa
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BOWLING TENPIN: SERGIO GARCÍA CAMPIÓ DEL CINQUÈ TORNEIG DIAMOND (01.04.2019)

36
Sergio García de l’Xtreme Bowling Club de
Sant Joan Despí campió de la cinquena
edició Torneig Diamond en la final que va
tenir lloc aquest diumenge a les
instal·lacions de New Park Vallès de
Terrassa.
Remuntada de Sergio García en les finals
de diumenge, en Sergio va entrar en la
10a posició per disputar la fase 1 de la
final i va anar superant totes les fases fins
aconseguir una de les quatre places per
disputar la darrera fase juntament amb
Lluís Montfort del Sweetrade BC Les
Franqueses, Javier Taribo C.B. Flecha-1 de
Barcelona i Moisés Pérez BC Diagonal de
Sant Vicenç dels Horts, de la que n’ha sortit vencedor arribant així a la final de defensa de
posició desbancat a Javier Taribo del Club Felcha-1 de Barcelona per 273 a 223.
Bons resultats en general en aquesta competició, destacant la millor sèrie de classificació 1471
pals (245,16 de mitjana) d’Axel Guimó i la millor sèrie de repesca de Marcial Ovide amb 1377
pals (BC Diagonal), mentre la millor partida (278) torna a ser per Juan José Bustos del Club
Seven-3 de Sant Vicenç dels Horts, que l’any passat va aconseguir la partida perfecta. Keyla
Vásquez del Club Xtreme i Marina Sardà del Sweetrade van ser les participants femenines, dos
pals van deixar la Keyla fora de la final.
El lliurament de premis de mans de Jessica Toro, vicepresidenta del Diamond BC,
acompanyada de Diego Peña, va cloure la competició celebrada a les instal·lacions de New
Pack Vallès de Terrassa, del 27 al 31 de març i organitzada pel Diamond Bowling Club amb el
suport de la Federació Catalana de Bitlles i Bowling.
Foto: Finalistes
Publicada al diari Sport el dia 2 d’abril
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BITLLES CATALANES: DECIDIDES LES SEMIFINALS DE LA LLIGA GIRONA (03.04.2019)

37
Sense sorpreses pel que fa a la primera posició el Vall-llobrega ha liderat la competició des de
la primera jornada - ha finalitzat la primera fase
de la Lliga Girona de bitlles catalanes, amb la
disputa de les dues últimes partides a les pistes
d’Esclanyà – Begur (Baix Empordà), que ha
servit per confirmar les primeres posicions de la
classificació i decidir les semifinals.
La lluita pel títol serà entre els quatre primers classificats, amb la disputa de semifinals i final a
doble enfrontament. Vall-llobrega, com a primer classificat s’enfrontarà a Pessebristes, quarts
classificats, i en l’altre semifinal s’enfrontaran Esclanyà i Torrent, segon i tercer respectivament
de la primera fase. Per establir la classificació del cinquè al vuitè lloc també hi haurà
enfrontaments directes a doble partida, en aquest cas entre Palamós i Vila-romà, cinquè i vuitè
de la primera fase, i Mont-ras i Els Cremats, sisè i setè respectivament.
La jornada de semifinals serà el diumenge 28 d’abril a les pistes del carrer Rei Lotari de Vallllobrega (Baix Empordà), mentre que la final serà el dia 12 de maig al poliesportiu de Mont-ras
(Baix Empordà)
Foto: Vista de les pistes de Vall-llobrega (Baix Empordà)

BITLLES CATALANES: EN MARXA LA COPA GENERALITAT (05.04.2019)

38
Ja s’han disputat dos enfrontaments de
l’eliminatòria de setzens de final de la
setzena edició de la Copa Generalitat de
bitlles catalanes, que arribarà al seu
moment culminant el proper 7 de juliol
amb la disputa de la final a vuit a El
Perelló (Baix Ebre). Un total de 32 clubs
s’han inscrit en aquesta edició de la
copa.
Els dos equips que ja han aconseguit
assegurar la seva presència als vuitens de final són el C.B. Termites Llefià, de Badalona,
derrotant al C.B. Miralcamp per un total de 735 punts a 693, després de sumar les dues
partides disputades, i l’A.E.C. Vic Bitlles, que també està classificat gràcies a vèncer al C.B.C.
Llofriu per 712 a 678.
Aquest cap de setmana Catalònia de Jesús i COP, de Barcelona, disputaran el seu enfrontament
a Jesús-Tortosa, mentre que el gruix de l’eliminatòria de setzens de final es jugarà el cap de
setmana 13/14 d’abril.
Foto: Imatge de la Final a Vuit del 2018 a Salomó (Tarragonès)
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BOWLING: RECTA FINAL DELS CAMPIONATS DE CATALUNYA (08.04.2019)

39
Salt acull la tercera sèrie dels 22è Campionats Nacionals
de Catalunya, que determinarà els campions i campiones
en les proves, individual, parelles i equips i determinarà la
classificació per la Copa Generalitat 2019.
Tot està per decidir, els ajustats resultats entre els primers
llocs de la classificació masculina fan difícil una predicció,
en canvi en categoria femenina el podi està bastant definit, Cristina Sanz del Club Bowling Les
Corts de Barcelona encapçala la classificació amb una bona avantatge, el duel estarà per la
medalla de plata que en aquest moments està entre les jugadores del Club Xtreme, Lia
Mojarro, Keyla Vásquez i Elisabet Cejudo i Íngrid Julià de Les Corts
La competició se celebra a les instal·lacions de Girobowling (Salt) del 6 al 14 d’abril.
Foto: pistes Girobowling
Publicada al diari Sport el dia 9 d’abril

BITLLES CATALANES: COP D’EFECTE DEL PERXA D’ASTOR NEGRE (10.04.2019)

40
El Perxa d’Astor Negre, Sant Feliu de Buixalleu, acaricia
el seu primer títol de la Lliga Selva-Alt Maresme de
bitlles catalanes gràcies a les dues victòries
aconseguides contra el Mallorquines-Sils A en la
passada jornada d’aquesta lliga, disputada a les pistes
de la plaça d’Orient de Pineda de Mar (Maresme).
Aquests resultats, fan que els de la Selva dominin la
classificació amb 47 punts (23 victòries i 1 empat), sent
lúnic equip de totes les competicions de bitlles
catalanes que encara no ha perdut cap partida. Les
victòries de la Bitlla Atòmica de Tordera sobre els
Rovellons de Pineda fan que els de Tordera passin a
ocupar la segona posició de la lliga, a cinc punts del Perxa, passant al tercer lloc el
Mallorquines-Sils A amb 40 punts.
La propera jornada de la Lliga Selva-Alt Maresme es disputarà el proper dissabte 13 d’abril a
Sant Pol de Mar (Maresme), on el líder s’enfrontarà al cinquè classificat, el Blanes, mentre que
la Bitlla Atòmica es jugarà els quatre punts en joc contra el Bistec Poc Fet (la Penya del Bistec
de Tordera). Mallorquines-Sils A s’enfrontarà a Bitllaires de Fogars B, que en la última jornada
va donar la sorpresa guanyant una partida a Barri de Pequín de Calella.
Foto: Perxa d’Astor Negre i Mallorquines-Sils A abans del seu enfrontament a Pineda de Mar
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BITLLES CATALANES: LA GALERA CAMPIÓ DEL GRUP 4 DE LA LLIGA CATALANA (12.04.2019)

41
L’equip del C.B. la Galera s’ha proclamat campió
del Grup 4 de la Lliga Catalana de bitlles. Aquest
grup està format per cinc equips de les Terres de
l’Ebre, i és el menys nombrós de la competició,
per això ha estat el primer en acabar la Lliga.
La Galera ha acabat la competició amb 24 punts
(12 victòries i 4 derrotes), set més que el Godall
que ha acabat amb 17. Tercer ha estat
l’Amposta amb 14 punts, seguit de Catalònia de
Jesús i Vinaròs, amb 13 i 12 punts
respectivament.
La Galera i Godall seran els representants
d’aquest grup en el Campionat de Catalunya de Clubs, que es disputarà a Torà (Segarra), el
proper 30 de juny. A banda d’aquests equips, han aconseguit matemàticament la classificació
pel Campionat de Catalunya el Sabadell (Grup 5), i el Guinardó (Grup 6).
Foto: el C.B. la Galera campió del Grup 4 de Lliga Catalana
Publicada al diari l’Esportiu el 24 dia d’abril
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BOWLING TENPIN: LLUIS MONTFORT I CRISTINA SANZ CAMPIÓ I CAMPIONA INDIVIDUAL DELS
CAMPIONATS DE CATALUNYA (15.04.2019)

42
Lluís Montfort del Sweetrade Bowling Club Les
Franqueses campió individual en categoria
masculina i Cristina Sanz del C.B. Les Corts de
Barcelona en categoria femenina dels 22è
Campionats Nacionals de Catalunya, finalitzats
aquest diumenge a les instal·lacions de
Girobowling de Salt.
En Lluis va liderar la prova individual des de la
segona sèrie seguit de molt a prop de Marcial
Ovide del C.B. Diagonal de Sant Vicenç dels Horts,
el podi el va completar Axel Guimó també del club
Diagonal.
En categoria femenina, Cristina Sanz va guanyar
la medalla d’or amb comoditat, més ajustats van estar els resultats per la plata i el bronze
entre les jugadores de l’Xtreme Bowling Club de Sant Joan Despí, Lia Mojarro va superar a
Keyla Vásquez per només 12 pals.
Per categories, Manel Gimeno del Club Cat Bowling Figueres, campió de la 2a categoria amb
un total de 3686 pals mentre Cristian Zueco del Club Tomahawk de Bellvís s’erigia com a
campió de tercera categoria amb 3552 pals. En segona categoria femenina, Montserrat
Sánchez del Nou BC de Mataró revalida el títol assolit la temporada passada.
Novament lluita per l’or a la prova de parelles entre Sweetrade BC i Diagonal, on finalment
Lluís Montfort i Àlvar Cardona es van imposar a Marcial Ovide i Sergi Montaña per 112 pals,
més ajustats van anar el resultats per la medalla de bronze, on la parella que completa l’equip
del Diagonal formada per, Axel Guimó i Moisés Pérez es van imposar per 4 pals a la parella del
Club Cat Bowling Figueres formada per Carlos Domínguez i Manel Gimeno
En categoria femenina, la parella del Nou BC, Montserrat Rodriguez i Gemma García van
aconseguir la primera posició i medalla d’or, Núria Crespo i Evelyn Dominici de l’Xtreme BC,
assolien la medalla de plata. En la prova de parelles mixtes, repeteixen Elisabet Cejudo i
Moisés Sempere, la plata aquest any és pels germans Keyla i Ademir Vásquez tots del Club
Xtreme, la medalla de bronze per la parella del Sweetrade formada per Marina Sardá i Jordi
Garcia.
L’Equip del CB Diagonal, format per Axel Guimó, Marcial Ovide, Sergi Montaña i Moisés Pérez
es van erigir com a campions en la prova d’equips per cinquena vegada, fa 6 anys que els
campionats de Catalunya es disputen en aquest format.
La competició s’ha disputat en tres fases del 19 de gener al 14 d’abril i ha tingut lloc a les
instal·lacions de Baix Bowling de Sant Vicenç dels Horts la primera i segona sèrie mentre que
Girobowling de Salt va acollir la tercera. A la competició hi ha participat total de 93 esportistes
de 19 clubs de tota Catalunya.
Foto: Lluis Montfort i Àlvar Cardona – Campions prova parelles
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BITLLES CATALANES: 2N CONCURS DE FOTOGRAFIA DIGITAL DEL CLUB DE BITLLES SIURANENC
D’HORTA (17.04.2019)

43
Amb motiu del seu 25è aniversari, el Club de
Bitlles Siuranenc d’Horta ha convocat el 2n
Concurs de fotografia digital amb el tema
'bitlles catalanes'. Fins el dia 17 de juny podeu
fer arribar les vostres fotografies a l'adreça
electrònica concursfotografia@siuranenc.cat
La primera edició del concurs va tenir lloc fa
cinc anys, quan el club hortenc va celebrar el
seus primers vint anys en el món de l’esport,
resultant guanyadora una magnífica foto de
Xavi Mena, bitllaire de la Penya del Bistec.
Us animem a participar-hi i us demanem que en feu la màxima difusió entre els vostres
associats, amics i familiars, per tal que aquest concurs sigui un èxit i entre tots ajudem a que
es coneguin una mica més les bitlles catalanes.
Podeu consultar les bases del concurs clicant en aquest enllaç. També trobareu aquestes bases
i les fotos del primer concurs a l’espai web www.siuranenc.cat i al enllaç directe des del web
de la federació www.fcbb.cat

BOWLING: DARRERA JORNADA DE LLIGA CATALANA DIVISIÓ D’HONOR (23.04.2019)

44
Salt acull la darrera jornada de Lliga Catalana de divisió d’honor,
diumenge és decideix el títol que un cop més es disputen
Sweetrade BC Les Franqueses i BC Diagonal de Sant Vicenç dels
Horts.
Ajustats resultats entre els dos primers equips, l’equip del
Sweetrade format per Àlvar Cardona, Andrés Sanz, Artur Colomer,
Lluís Montfort i Patrick Guerre porta una avantatge de 3 punts
respecte l’equip del Diagonal amb, Axel Guimó, José Rubio,
Marcial Ovide, Moisés Pérez, Joan Vall i Sergi Montaña, de ben segur el títol es decidirà en el
darrer enfrontament on s’enfronten entre ells.
Classificació provisional a punts: Sweetrade BC 116; BC Diagonal 113; Joventut Al-Vici BC de
Castelldefels 92; Diamond BC de Sabadell 71;Comarcal BC de Terrassa 49 i Les Gavarres BC de
Reus amb 39 punts.
Foto: Sweetrade BC
Publicada al diari l’Esportiu el dia 25 d’abril
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BOWLING TENPIN: TERCERA PROVA DEL CIRCUIT INDIVIDUAL FEMENÍ (26.04.2019)

45
les instal·lacions de Baix Bowling de Sant Vicenç dels Horts
acullen la tercera prova del Circuit individual femení, amb la
participació de 16 esportistes dels Clubs, ABCS2015, Nou,
Mediterrània, Sweetrade, Team Ilerdense, Xtreme i Les Corts.
Lia Mojarro de l’Xtreme Bowling Club encapçala la classificació
provisional, seguida de Íngrid Julià del Club Bowling Les Corts i
Núria Melchor també de Xtreme B.C.
La competició està organitzada pel Club Bowling Les Corts de Barcelona i compta amb el suport
de la Federació Catalana de Bitlles i Bowling.
Foto: Lia Mojarro

BOWLING: EL BC DIAGONAL CAMPIÓ DE LA LLIGA CATALANA DIVISIÓ D’HONOR (29.04.2019)

46
El Bowling Club Diagonal de Sant Vicenç dels Horts, revalida
el títol de campió de Lliga Catalana de divisió d’honor al
superar la diferència que els portava el conjunt de Les
Franqueses, Sweetrade Bowling Club.
L’equip format per Axel Guimó, Sergi Montaña, Marcial
Ovide, Moisés Pérez, José M Rubio i Joan Vall, van fer una
excel·lent jornada final emportant-se 36 dels 40 punts que
havia en joc i assolint un total de 149 punts.
El segon lloc ha estat per l’equip A del Sweetrade BC, amb
Àlvar Cardona, Andrés Sanz, Artur Colomer, Claude
Bouchardy, Lluís Montfort, Patrick Guerre, Pierre-Luc Sánchez i Nacís Sistach, amb un total de
139 punts. En tercer lloc i 117 punts l’equip A del Joventut Al-Vici de Castelldefels, forma per,
Álvaro-José Cardona, David Ansaldo, Fernando Gómez, Jordi Tubella i Pau Ortega, Diamond BC
de Sabadell ha quedat en la quarta posició salvant la categoria. Els equips del Comarcal A de
Sabadell i Les Gavarres de Reus baixen a la primera divisió.
Cal destacar els bons resultats individuals de Marcial Ovide 231,44 de mitjana, Lluis Montfort
220,71, Pierre-Luc Sánchez 212,38, Axel Guimó 211,57, Artur Colomer i Moisés Pérez amb
207,89 i 207,63 respectivament i Àvar Cardona amb 205,10 de mitjana.
Les instal·lacions de Girobowlig de Salt, va acollir la darrera jornada de la lliga catalana de la
divisió d’honor que va tenir lloc diumenge 28 d’abril, amb la participació dels 6 equips que la
conformen i un total de 34 esportistes de 6 equips de Catalunya.
La competició ha estat organitzada per la Federació Catalana de Bitlles i Bowling.
Foto: B.C. Diagonal
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BITLLES CATALANES: PARTIDES DE RÈCORD DEL GUINARDÓ A LA LLIGA CATALANA (02.05.2019)

47
L’equip de Lliga Catalana del C.B. Guinardó
va aconseguir el passat cap de setmana
realitzar dues partides que passaran a la
història de les bitlles catalanes, ja que va
acumular un total de 819 punts, 406 en la
primera partida i 413 punts en la segona,
superant de 16 punts la marca aconseguida
pels Alls Secs Piquen el passat mes de gener.
L’equip del Guinardó, que lidera el Grup 6
de la Lliga Catalana, competia a la pista del
Sant Llorenç la Mola, i va estar format per
Gabriel González, Juan José Centeno, César
Vara, Gaspar Villalón i Fernando Rubio. A més, aquests tres últims jugadors, van aconseguir en
la segona partida fer la màxima puntuació (90 punts), fent 9 bitlles de 9 intents cadascun d’ells,
quelcom mai vist en aquesta competició.
Aquesta puntuació és la millor de la història de la Lliga Catalana, ja que supera la que va
aconseguir el C.B. la Galera el 18 de març de 2017, quan va sumar un total de 806 punts
(410+396), en el seu enfrontament contra l’Amposta. A els jugadors barcelonins els han faltat
encara 14 punts en la segona partida per poder igualar la marca de la Galera, 427 punts i 40
bitlles aconseguits en la Lliga Nacional el desembre de 2009.
Foto: St. Llorenç la Mola i Guinardó a les pistes de Sant Llorenç Savall

BITLLES CATALANES: SISENA I ÚLTIMA JORNADA DELS CIRCUITS INDIVIDUALS
(03.05.2019)

48
Aquest cap de setmana 4 i 5 de maig se celebra la sisena
jornada dels Circuits Individuals de bitlles catalanes, última
de la temporada pels circuits Sènior i Sub 25.
Dissabte dia 4 hi haurà competició a Jesús-Tortosa (Baix
Ebre), el Pi de Sant Just – Olius (Solsonès), Fogars de la Selva
(la Selva), i Vic (Osona). El diumenge dia 5, la competició es
traslladarà a les seus Godall (Montsià), Sant Llorenç Savall
(Vallès Occidental), Vall d’Hebron – Barcelona (Barcelonès), Torelló (Osona), Llofriu (Baix
Empordà), Cervera (Segarra), Bellpuig i Tàrrega (Urgell), i Benavent de Segrià (Segrià).
Un cop disputada aquesta darrera jornada i comptabilitzades les millors 10 partides de cada
bitllaire, els 60 millors homes (10 d’ells Sub 25), i les 40 millors dones (9 de Sub 25), es
classificaran pel Campionat de Catalunya Individual 2019, que es disputarà a Miralcamp (Pla
d’Urgell), el diumenge 9 de juny de 2019.
Foto: Jornada Individual a Castellar del Vallès (Vallès Occidental)
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BITLLES CATALANES: CAMPIONATS TERRITORIALS INFANTILS (03.05.2019)

49
Aquest dissabte dia 4 de maig es disputaran a Godall
(Montsià), i Vall-llobrega (Baix Empordà), dos
campionats territorials per jugadors i jugadors de les
categories benjamina, alevina i infantil, que serviran
de preparació per aquests joves bitllaires pel
Campionat de Catalunya Infantil. L’horari de
començament en les dues seus serà les 10.30 hores
del matí.
A la seu de Godall hi participaran un total de 19
esportistes de clubs de les Terres de l’Ebre: Godall,
Catalònia de Jesús, la Sénia i la Galera seran els clubs
representats. A Vall-llobrega hi haurà 15 esportistes
de quatres clubs del Baix Empordà - Vall-llobrega,
Esclanyà, Llofriu i Mont-ras – més un del Maresme, la
Penya del Bistec de Tordera.

Foto: Cartell de la tirada de Godall

BOWLING: FINAL ASCENS A PRIMERA DIVISIÓ DE LA LLIGA CATALANA (04.05.2019)

50
Les instal·lacions de Bowling Pedralbes de
Barcelona acullen la final d’ascens a primera
divisió de Lliga Catalana, aquest diumenge a
les 10 del matí els 5 equips classificats es
jugaran a partit únic una plaça per l’ascens.
Els equips dels clubs, Club Seven-3 (4rt
classificat 1a divisió) de St. Vicenç dels Horts,
CB Penedès (2n classificat grup A 2a divisió)
de El Vendrell, Nou BC (3e classificat grup A
2a divisió) de Mataró, Cats BC (2n classificat
grup B 2a divisió) de Mataró i Breaking Bowlers Club (3r classificat grup B 2a divisió) de
Barcelona, disputaran una jornada tots contra tots on només valen els punts per assolir la
única plaça d’ascens.
Formaran la primera divisió la temporada 2019-2020, l’equip 3r classificat de la temporada
2018-19, els dos equips descendits de la divisió d’honor els equips campions dels grups A i B de
la segona divisió i l’equip campió de la final de permanència -ascens.
Foto: vista bowling Pedralbes

39

BOWLING: L’EQUIP DEL CLUB SEVEN-3 GUANYA LA FINAL DE PRIMERA DIVISIÓ LLIGA
CATALANA (06.05.2019)

51
L’Equip del Club Seven-3 de Sant Vicenç dels Horts, format
per Carlos Avilés, Francisco Hernández, Javier Crespi, Juan
José Bustos i Magi Santacana manté la categoria a primera
divisió en guanyar la final que es va celebrar ahir diumenge a
les instal·lacions de Bowling Pedralbes de Barcelona.
El conjunt del Seven-3 van acabar la jornada invictes amb un
total de 42 dels 50 punts en que estaven en joc. El segon lloc
va ser per l’equip de Mataró del Club Cats Bowling, amb
Manuel Hernández, Pablo Caballero, Pedro López i Pere
Escobar, empatats a 34 punts amb l’equip del Penedès
Bowling Club de El Vendrell, liderat per Amaro i Oliver
Cayuela, Pere Sadurní, Roberto Veronese, Josep López i Òscar
Duarte.
Juan José Bustos, ha estat el millor jugador de la jornada amb
un total de 1982 pals (198,20 de mitjana) aconseguint també
la millor partida amb 245 pals.
Amb aquesta final queda definida la primera divisió per la
temporada 2019-20220, que juntament amb el Seven-3 i
prendran part els equips dels clubs Terrassa A i Comarcal de
Terrassa, Les Gavarres de Reus, Joventut Al-Vici B de Castelldefels i Sweetrade B de Les
Franqueses.
Foto: jugador del Club Seven-3
Publicada al diari Sport el dia 7 de maig
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BITLLES CATALANES: COPA GENERALITAT, SETZENS DE FINAL (08.05.2019)

52
Ja s’han disputat tots els enfrontaments de
l’eliminatòria de setzens de final de la setzena edició
de la Copa Generalitat de bitlles catalanes, que
arribarà al seu moment culminant el proper 7 de
juliol amb la disputa de la final a vuit a el Perelló
(Baix Ebre). Un total de 32 clubs participen en
aquesta edició de la copa.
En aquesta eliminatòria s’han produït alguns
resultats inesperats, com la victòria de Fartucs Bitlles
sobre el Guinardó o del Termites Llefià sobre
Miralcamp. També destaquen les eliminacions del
Alls Secs Piquen contra Vallverd d’Urgell, i dels
actuals campions Vall-llobrega contra Colobrers.
El millor equip d’aquests setzens de final ha estat el
Siuranenc d’Horta, que va aconseguir un total de 766
punts i 62 bitlles (dues partides), en la seva victòria a
les pistes del Olius, a El Pi de Sant Just (Solsonès). L’equip barceloní s’enfrontarà al Vic Bitlles
en un dels duels més destacats dels vuitens de final.
Foto: Equip de Copa Generalitat del Siuranenc d’Horta
Publicada al diari l’Esportiu el dia 7 de maig

BITLLES CATALANES: SARA ARASA I FERRAN ESCOBOSA PRIMERS CAMPIONS TERRITORIALS
INFANTILS (10.05.2019)

53
Sara Arasa (C.B. Godall), i Ferran Escobosa (C.B. la Penya del
Bistec), van ser els primers campions dels Campionats
Territorials Infantils disputats el passat dissabte dia 4 de
maig a Godall (Montsià), i Vall-llobrega (Baix Empordà). En
tots dos casos, després de jugar-se les dues partides
reglamentades, els campions van haver de disputar una
ronda de desempat, contra Marc Vidal (C.B. la Sénia), en el
cas de Sara, i contra el seu company de club Abel Caballé en
el de Ferran. El tercer classificat a la seu de Godall va ser
Izan Angullo de la Sénia, i Sara Massa d’Esclanyà va quedar
tercera a Vall-llobrega.
Aquesta ha estat la primera edició d’aquests campionats, i és voluntat de la Federació
Catalana de Bitlles i Bowling repetir l’experiència la propera temporada, intentant que hi hagi
més seus i més participació.
Foto: Tots els participants de les dues seus
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BITLLES CATALANES: LLIGA GIRONA - VALL-LLOBREGA I ESCLANYÀ REPETEIXEN FINAL
(11.05.2019)

54
La XVI edició de la Lliga Girona de bitlles
catalanes arriba a la seva última jornada. Aquest
proper diumenge dia 12, a partir de les 10 del
matí al Poliesportiu de Mont-ras (Baix Empordà),
els equips de Vall-llobrega i Esclanyà, es jugaran
el títol en una final a doble partida. Aquests
mateixos equips també van jugar la final de la
temporada passada, amb victòria pels de Vallllobrega.
Pessebristes i Torrent disputaran l’enfrontament
pel tercer i quart lloc de la classificació final,
mentre que Palamós i Mont-ras lluitaran per la
cinquena i sisena places, i Vila-romà i Els Cremats
ho faran per la setena i vuitena
Foto: Vall-llobrega, campió de lliga 2017/2018

BOWLING: AQUEST CAP DE SETMANA ES JUGA L’ASCENS A 2A (12.05.2019)

55
Aquest diumenge les instal·lacions de Girobowling de
Salt, acullen la final d’ascens a segona divisió de lliga
catalana, 6 equips lluitaran per les dues places
d’ascens a partit únic.
Els equips dels Clubs, Team Ilerdense de Lleida, (5è
classificat grup A 2a divisió), Mediterrània BC “B” i
Mediterrània BC “D” de Barcelona, (5è classificat
grup B 2a divisió i 2n classificat grup B 3a divisió )
respectivament, Joventut Al-Vici, BC “C” de
Castelldefels (2n classificat grup A 3a divisió), C.B.
Full Strikes de Vilanova i la Geltrú (3r classificat grup
A 3a divisió) i CB Flecha-1 de Barcelona (3r classificat
grup B 3a divisió), disputaran una jornada tots contra
tots on només valen els punts per assolir les dues
places d’ascens.
Formaran la segona divisió la temporada 2019-2020, els equips classificats en la 4a posició de
cada grup (A i B), els dos equips campions de tercera divisió de cada grup (A i B), els equips
classificats en 5a i 6a posició de primera divisió, els equips classificats del 2a al 5è de la final
d’ascens permanència de primera divisió, i els equips campió i 2n classificat de la final
d’ascens/permanència a segona divisió
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BOWLING: MEDITERRÀNIA CAMPIÓ DE LA FINAL DE SEGONA DIVISIÓ LLIGA CATALANA
(13.05.2019)

56
L’Equip C del Mediterrània Bowling club de
Barcelona, format per, Daniel González,
Daniel i Jaume López de Murillas, Dorian
Pérez i Ramon Puyo, guanya l’ascens a la 2a
divisió en proclamar-se campió de la final
ascens celebrada aquest diumenge a les
instal·lacions de Girobowling de Salt.
Ajustats resultats entre els equips
contrincants, Mediterrània C es va classificar
en primer lloc amb 33 punts dels 50 en joc,
mentre el segon lloc va ser per l’equip del
Club Flecha-1 que amb 32 punts va empatar
amb l’equip B del Mediterrània, els criteris de
desempat fan 2n classificat al conjunt del
Flecha-1 amb, Albert Metschke, Carlos Sánchez, José Montoro, Manuel Calzado i Xavier
Taribó i mereixedors de la segona plaça d’ascens. Joventut Al-Vici de Castelldefels amb 22
punts va ser el 4t, Team Ilerdense de Lleida 5è amb 16 punts i en darrera posició l'equip del
Full Strikes de Vilanova i la Geltrú amb 15 punts
Xavier Taribó, ha estat el millor jugador de la jornada amb un total de 1909 pals (190,90 de
mitjana) la millor partida l’ha aconseguit Ramon Puyo amb 248 pals.
Amb aquesta final queda definida la segona divisió per la temporada 2019-2020, que
juntamentamb el Mediterrània que tindrà dos equips, i seran, Cats i Nou de Mataró, Flecha-1,
Barcelona i Breaking Bowlers de Barcelona, Penedès del El Vendrell, Tomahank de Bellvís,
Granollers de Granollers, Xtreme BC de Sant Vicenç dels Horts i Sweetrade de Les Franqueses
Foto: Equip C del Medierrània BC.
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BITLLES CATALANES: VALL-LLOBREGA REVALIDA EL TÍTOL DE CAMPIÓ DE LA LLIGA GIRONA
(14.05.2019)

57
L’equip del C.B. Vall-llobrega s’ha
proclamat campió per quarta vegada
consecutiva de la Lliga Girona de bitlles
catalanes, en un final de lliga disputat el
passat 12 de maig. L’equip de Vallllobrega ha estat format per Antonio
Muñoz, Júlia Aymerich, Andreu Torres,
Francisco Ruiz, Manel Aguilar, Josep Julià i
Raúl Leyes.
En la final, el Vall-llobrega va derrotar a
doble partida al C.B. Esclanyà,
sotscampió, per 717 a 679 punts. Pel
tercer lloc es van enfrontar el C.B.C. Pessebristes i el C.B.C. Torrent, amb victòria dels
Pessebristes per 610 a 570. Cinquè ha estat el Palamós, seguit de Mont-ras, Els Cremats i Vilaromà.
Individualment, els millors jugadors de la temporada han estat Andreu Torres, Francisco Ruiz i
Josep Julià, tots tres de Vall-llobrega. Les millors jugadores han estat Susana Espinosa i
Petronila Bujet d’Esclanyà, i Visi Salcedo de Torrent.
El final de lliga es va disputar al poliesportiu de Mont-ras (Baix Empordà), i va lliurar els trofeus
als millor equips Ernest Darder, Delegat a Girona de la Federació Catalana de Bitlles i Bowling,
i Victòria Medinyà, delegada de la Lliga Girona.
Fotos: Tots els participants a la Lliga Girona
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BITLLES CATALANES: MARTA SOLÉ I NIL SOLÉ VENCEDORS DEL CIRCUIT INDIVIDUAL SUB 25
(15.05.2019)

58
La jugadora del Siuranenc d’Horta, Marta Solé, i el
jugador del Igualada Nil Solé, s’han proclamat
campions de la vuitena edició del Circuit Individual
Sub 25, un cop comptabilitzades les 10 millors
partides de cada participant. Han competit un total
de 12 nois i 11 noies d’aquestes categories.
En categoria femenina, Marta Solé ha sumat 776
punts (77,6 de mitjana), només dos més que Nadia
Segura (Fartucs Bitlles), que n’ha aconseguit 774.
Tercera classificada ha esta Mariona Trullos (Olius),
amb un total de 732 punts. El campió masculí, Nil
solé, ha aconseguit un total de 788 punts (78,8 de
mitjana), superant clarament al segon i tercer
classificats, Emmanuel Ortega (Alls Secs Piquen), i Manel Font (Castellserà), amb 737 i 730
punts respectivament.
El proper diumenge 9 de juny, a partir de les 10 del matí, es disputarà el Campionat de
Catalunya Individual Absolut, on hi participaran tots els bitllaires que han aconseguit la
classificació, tant del Circuit Sub 25 com del Sènior (60 homes i 40 dones). El campionat se
celebrarà a Miralcamp (Pla d’Urgell).
Foto: Marta Solé i Nil Solé

Publicada al diari l’Esportiu el dia 16 de maig
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BITLLES CATALANES: ROSER CHERTA I JAUME FANDOS VENCEDORS DEL CIRCUIT
INDIVIDUAL SÈNIOR (16.05.2019)

59
Un cop disputada la sisena jornada, i
comptabilitzades les millors 10 partides de cada
participant, Roser Cherta (la Galera), i Jaume
Fandos (Godall), han estat els vencedors de la
vuitena edició del Circuit Individual Sènior, que ha
comptat amb una participació final de 72 dones i
253 homes d’aquesta categoria.
En categoria femenina, Roser Cherta ha sumat un
total de 785 punts (78,5 de mitjana), superant a
Susana Espinosa (Esclanyà), i Carme Marès (Calella
Marxa), amb 783 i 781 punts respectivament.
Jaume Fandos ha estat el millor en categoria
masculina amb un total de 824 punts (82,4 de
mitjana), seguit de Josep Maria Roig (Salomó), a
un sol punt del primer, i de Jordi Burgas (Alls Secs Piquen), amb 820 punts.
El proper diumenge 9 de juny, a partir de les 10 del matí, se celebrarà el Campionat de
Catalunya Individual Absolut, on hi participaran tots els bitllaires que han aconseguit la
classificació, tant del Circuit Sènior com del Sub 25 (60 homes i 40 dones). El campionat se
celebrarà a Miralcamp (Pla d’Urgell).
Foto: Roser Cherta i Jaume Fandos
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BITLLES CATALANES: FINAL MOLT EMOCIONANT A LA LLIGA TERRES DE L’EBRE (17.05.2019)

60
Fins a sis equips estan involucrats en
la lluita pels llocs d’honor de primera
divisió de la lliga Terres de l’Ebre de
bitlles catalanes, que viurà la jornada
final aquest dissabte 18 de maig a
partir de les 10 del matí a Camarles
(Baix Ebre). El Godall A és el principal
favorit per endur-se el títol, ja que
lidera la classificació amb 28 punts,
un més que la Galera A. Tres equips
en tenen 28, Cervol Vinaròs, Godall B
i la Galera B, i amb 24 farà un últim esforç l’Amposta A.
El duel més destacat de la jornada és el que enfrontarà a Godall B i Cervol Vinaròs, mentre que
la resta d’equips implicats en la lluita pels primers llocs s’enfronten als de la part baixa de la
classificació. També està en joc el descens, amb tres equips implicats per a dues places:
Masdenverge, La Sénia A i La Sénia Globetrotters
A segona divisió les coses estan més clares, i La Cava A serà campió si guanya les dues partides
contra Godall E. De no aconseguir-ho el campió seria el Godall F. De tota manera, tots dos
equips jugaran a primera divisió la propera temporada. El tercer classificat d’aquesta categoria
és el Fora Forat, que un any més es queda a les portes de l’ascens.
Foto: Final de Lliga a Camarles

BITLLES CATALANES: PERXA D’ASTOR NEGRE A CELEBRAR EL TÍTOL DE LA LLIGA SELVA-ALT
MARESME (17.05.2019)

61
Aquest dissabte 18 de maig se celebra a Calella la última
jornada de la Lliga Selva-Alt Maresme, que serà una festa
pels integrants del Perxa d’Astor Negre, Sant Feliu de
Buixalleu, que podran celebrar el seu primer títol de lliga,
aconseguit anticipadament la setmana passada, i
intentar aconseguir el repte de mantenir la imbatibilitat
durant tota la competició, tot i que la Bitlla Atòmica de
ben segur els ho posarà difícil.
En la lluita pel segon lloc entre Mallorquines-Sils A i la Bitlla Atòmica, tot apunta a que els de
Sils seran qui aconsegueixi aquesta plaça, ja que tenen dos punts més que els de Tordera a
més de l’average a favor. El Mallorquines-Sils A està acabant la lliga en molt bona forma, com
ho demostra la “ronda perfecte” (150 punts en 15 tirades), aconseguida precisament en el seu
enfrontament contra la Bitlla Atòmica.
Foto: Mallorquines-Sils A després d’aconseguir una “ronda perfecte”
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BITLLES CATALANES: FINAL DE LLIGA CATALANA EN ELS GRUPS 1, 3, 5 I 6 (18.05.2019)

62
En el Grup 1, Os de Balaguer, Miralcamp, Igualada B i
Benavent de Segrià es juguen els tres llocs d’honor del
grup que donen dret a participar al Campionat de
Catalunya. Destaca l’enfrontament entre Miralcamp i
Benavent de Segrià, que afavoreix els interessos dels
altres dos equips.
En el Grup 3 Vall-llobrega ja és campió, i es juguen el
segon i tercer lloc entre Vilabrú, Alls Secs Piquen i la
Penya del Bistec B, mentre que en el Grup 5 està tot
decidit: Sabadell és campió i Colobrers segon. Aquests
dos equips disputaran el Campionat de Catalunya, igual
que Guinardó i la Penya del Bistec A en el Grup 6, tot i que en aquest grup l’enfrontament
entre ells de la última jornada decidirà qui és primer i qui segon.
Per la seva banda, el Grup 2 disputa la penúltima jornada. El títol del grup està entre Igualada A
i Nayox Seat Tàrrega, mentre que lluiten per la tercera posició Los del Huerto i Castellserà. El
desenllaç el cap de setmana 25/26 de maig
Foto: Nayox Seat Tàrrega, actual segon classificat del Grup 2

FCBB: CONVOCATÒRIA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA (18.05.2019)

63
Es convoca a tots els presidents i presidentes dels Clubs a la preceptiva
sessió de l’Assemblea General Ordinària que tindrà lloc el dimarts 18 de juny
de 2019 a la Sala David Moner de la Unió de Federacions Esportives de
Catalunya (Rambla de Catalunya, 81, principal) a les 16.00 hores en primera
convocatòria i a les 16.30 hores en segona i definitiva,
Barcelona, 17 de maig de 2019
Publicada al diari l’Esportiu el dia 24 de maig
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BOWLING: TOT A PUNT PEL MÀSTER MASCULÍ (19.05.2019)

64
Aquest diumenge les
instal·lacions de Baix Bowling de
Sant Vicenç dels Horts, acullen el
màster masculí, en la que hi
prendran part els 30 millors
jugadors classificats en els
Campionats Nacionals de
Catalunya 2019, celebrats de
gener a abril.
A la competició hi participen els
10 millors de cada una de les
categories, essent absoluta
aquesta prova, tots tindran l’ocasió de classificar-se entre els tres primers per disputar la final
de defensa de posició, una partida decidirà al campió. Aquest cop tampoc hi faltaran els tres
finalistes de l’any 2018, Axel Guimó i Moisés Pérez del CB Diagonal, campió i 2n classificat i
Lluís Montfort del Sweetrade BC– Les Franqueses, 3r classificat.
Un cop acabada la competició es farà el lliurament de les medalles del màster i de les proves
dels 22e Campionats Nacionals de Catalunya en categoria masculina, el proper diumenge serà
el torn de la categoria femenina.
Foto: podi 2018
Publicada al diari Mundo Deportivo el dia 17 de maig
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BOWLING TENPIN: MOISÉS PÉREZ CAMPIÓ DEL MÀSTER DE CATALUNYA (20.05.2019)

65
Moisés Pérez del BC Diagonal ha estat el
campió del màster de Catalunya al
imposar-se a Lluís Montfort per 221 a
209, en una emocionant final de defensa
de posició.
Aquest diumenge les instal·lacions de
Baix Bowling han acollir el màster
masculí de Catalunya amb la participació
dels 27 millors classificats per categories
dels Campionats de Catalunya. Després
de les partides preliminars, s’han
classificat per disputar la defensa de posició, Lluís Montfort Rifé del Sweetrade B.C. Marcial
Ovide i Moisés Pérez del CB Diagonal, per aquest ordre. El primer enfrontament de la defensa
de posició l’han disputat Marcial Ovide contra Moisés Pérez que ha guanyat per la mínima
l’enfrontament i li ha donat el pas a la final.
Un cop acabada la competició, es va fer el lliurament de medalles del màster en categoria
masculina i de les proves del 22è Campionats de Catalunya de mans de Joan Creus, president
del Joventut Al-Vici CB, Mercedes Palacin, secretària dels Sweetrade BC Les Franqueses amb
Keyla Vásquez i Eloi Cinca, col·laboradors de la competició.
Campions individuals absoluts, Lluís Montfort, Marcial Ovide i Axel Guimó. Campions de 2a
categoria, Manel Gimeno (Cat Figueres), Jordi Tubella (Joventut Al-Vici) i Joan Piqué
(Sweetrade). Campions de 3a categoria, Cristian Zueco i Daniel Vilarroya (Tomahawk), Pedro
Tudela (Barcelona).
Campions parelles absoluts, Lluís Montfort i Àlvar Cardona (Sweetrade) Sergi Montaña i
Marcial Ovide (Diagonal) Axel Guimó i Moisés Pérez (Diagonal) Campions 2a. Pedro Jiménez i
Eduard Grau (Mediterrània), Joan i Xavier Piquè (Sweetrade) i J.L Arteaga i Eduard Calzada
(Nou BC). Campions 3a. Estefan Solé i Cristian Zueco (Tomahawk), Pedro Tudela i Jordi Ambrós
(Barcelona), i Sergi Sierra i Daniel Vilarroya (Tomahawk).
El proper diumenge 26 de maig Baix Bowling acollirà el màster femení i el corresponent
lliurament de les medalles dels Campionats de Catalunya 2019.
Foto 1: Podi del màster amb Joan Creus, Mercedes Palacin i Keyla Vásquez

50

BITLLES CATALANES: PERXA D’ASTOR NEGRE CAMPIÓ IMBATUT DE LA LLIGA SELVA-ALT
MARESME (21.05.2019)

66
L’equip del Perxa d’Astor Negre, Sant Feliu
de Buixalleu, es va proclamar el passat
dissabte a Calella, per primera vegada,
campió de la Lliga Selva-Alt Maresme de
bitlles catalanes, aconseguint el rècord
d’acabar la lliga imbatut amb 31 victòries i 1
empat, precisament contra els seus
companys de club del Perxa d’Astor
Taronja. L’equip de la Selva ha estat format
per Albert Fugarolas, Enriqueta Vilà, Jordi
Baronat, Sixte Morera, David Oliver i Carlos
Domingues.
El Mallorquines-Sils A va acabar la lliga en
segona posició, tornant a demostrar que
està en un moment dolç de joc després
d’aconseguir dues brillants victòries sobre
Gent de Barri de Pequín. Finalment la Bitlla Atòmica ha quedat en tercera posició, en perdre
les dues partides disputades contra els campions.
Individualment, el millor jugador de la temporada ha estat Albert Fugarolas (Perxa d’Astor
Negre), seguit de la primera classificada femenina Carme Marès (Calella Marxa). Completen
els sis primers llocs del rànquing individual 2 homes i dues dones més: Jordi Valls
(Mallorquines-Sils A), Enriqueta Vilà (Perxa d’Astor Negre), Julian García (la Bitlla Atòmica), i
Mercè Pascual (Mallorquines-Sils A).
Foto – Els campions per equips i els millor del rànquing individual
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BITLLES CATALANES: GODALL A I GODALL F CAMPIONS DE LA LLIGA TERRES DE L’EBRE
(22.05.2019)

67
El Godall A va complir amb els pronòstics i
es va proclamar campió de la XXX edició de
la Lliga Terres de l’Ebre de bitlles catalanes,
revalidant el títol aconseguit l’any passat.
L’equip de Godall, format per Jaume
Fandos, Ana Maria Muñoz, Hipólito
Meiriño, José Antonio Monfort i Rosana
Montfort, va sumar un total de 32 punts,
sent segon la Galera A amb 29 i tercer
Cervol Vinaròs amb 28.
A segona divisió, Godall F s’ha proclamat
campió amb 42 punts, dos més que La Cava
A. Aquests dos equips pujaran a primera
divisió la propera temporada, ocupant els
llocs que deixen la Sénia Globetrottes i la
Sénia A, que baixen a segona. El tercer
classificat de segona divisió ha estat el Fora Forat, a 8 punts dels campions.
En els rànquins individuals, Joan Lleixà (la Galera A), i Roser Cherta (la Galera B), han estat els
millors en primera divisió, mentre que els millors de segona han estat Santiago Bo (la Cava A),
i Mari Luz Cañadas (Godall F).
La competició va cloure amb el tradicional dinar de germanor i lliurament de trofeus i
reconeixements a càrrec de Sandra Zaragoza, alcaldessa de Camarles, Gemma Millán,
delegada a Tarrgona de la Federació Catalana de Bitlles i Bowling i Jaume Tomàs, president
del Club de Bitlles Camarles.
Foto: Godal A i Godall F, campions de la lliga Terres de l’Ebre
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BITLLES CATALANES: JESÚS-TORTOSA ACULL EL CAMPIONAT DE CATALUNYA INDIVIDUAL
INFANTIL (23.05.2019)

68
El proper dissabte 25 de maig es disputarà al Institut
Escola Daniel Magrané de Jesús-Tortosa (Baix Ebre), el
Campionat de Catalunya Individual Infantil de bitlles
catalanes, per a les categories benjamina, alevina i
infantil, amb la participació de 38 jugadors i jugadores
de tot el país, que han aconseguit la classificació
gràcies a la seva bona actuació en el Circuit Individual
Infantil.
Hi estaran representats fins a 17 clubs diferents, sent
el C.B. Godall i C.B. la Penya del Bistec els clubs que
aporten bitllaires, amb un total de 6, els segueixen el
C.B. la Sénia i el C.B. Castellar amb 4, i el club amfitrió,
C.B. Catalònia de Jesús amb 3. C.B. Colobrers, C.B. la
Galera, C. Fartucs Bitlles i C.B.C. Llofriu n’aporten 2,
mentre que el C.B. Vilafranca, C.B.C. Blanes, C.B.C.
Mont-ras, A.E.C. Vic Bitlles, C.B. Olius, C.B. Perxa
d’Astor, C.B. Esclanyà, C.B. Termites Llefià i C.B. Vallllobrega estan representats per un jugador o jugadora
cadascun d’ells.
El Campionat estarà organitzat pel Club de Bitlles Catalònia de Jesús, amb el suport de la
Federació Catalana de Bitlles i Bowling, la EMD Jesús, el Consell Català de l’Esport i la Unió de
Federacions Esportives de Catalunya.
Foto: Cartell del campionat

BITLLES CATALANES: JORNADA FINAL DE LA LLIGA BARCELONA (24.05.2019)

69
Aquest proper diumenge 26 de maig, a partir de les 10.30
hores del matí, es disputaran a les pistes del C.B.
Colobrers, a la zona esportiva de Castellar del Vallès
(Vallès Occidental), les dues últimes jornades de la XXV
edició de la Lliga Barcelona de bitlles catalanes.
La lluita pel títol es concentra en tres equips: Sagrada
Família, Termites Llefià C i Siuranenc d’Horta B. En aquests
moments tots tres equips estan empatats a vuit punts, i tot es resoldrà en les partides finals.
En la jornada 9 d’aquesta segona fase de la lliga destaca l’enfrontament entre Siuranenc
d’Horta B i Sagrada Família, i en la jornada 10 hi haurà el duel entre Termites Llefià C i Sagrada
Família. Colobrers i Sant Martí Sarroca, que ja no tenen opcions de podi, poden ser decisius en
la classificació final de la competició.
Foto: Competició de bitlles a Castellar del Vallès
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BOWLING: SANT VICENÇ DELS HORTS ACULL EL MÀSTER FEMENÍ (25.05.2019)

70
Tot a punt per a la celebració del màster femení,
la competició se celebrarà diumenge 26 a les
instal·lacions de Baix Bowling, en la que hi
participaran les 11 millors classificades dels 22è
Campionats Nacionals de Catalunya.
A la competició es disputen 6 partides de
classificació, les 3 millors es juguen el títol en una
final de defensa de posició, tercera contra segona
i la que guanya contra la primera. En aquesta
ocasió tampoc faltaran les tres finalistes de l’any
2018, Lia Mojarro i Keyla Vásquez de Xtreme
Bowling Club de Sant Joan Despí, campiona i
tercera classificada i Íngrid Julià del Club Les
Corts de Barcelona, subcampiona.
Un cop acabada la competició es farà el lliurament de les medalles del màster i de les proves,
individual, parelles i parelles mixtes dels 22e Campionats Nacionals de Catalunya.
Foto: podi 2018
Publicada al diari l’Esportiu el dia 24 de maig
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BOWLING: FERNANDO GÓMEZ CAMPIÓ DEL CIRCUIT SÈNIOR (27.05.2019)

71
Diumenge 19 de maig, les
instal·lacions de Bowling EL
Vendrell van acollir la darrera
prova del Circuit Sènior 20182019, un cop jugades les 8 proves
els jugadors del Joventut Al-Vici
C.B. de Castelldefels lideren la
classificació.
Fernando Gómez amb un total de
530 punts encapçala la
classificació seguit per Josep Pi i
Jordi Tubella amb 474 i 471 punts
respectivament, així mateix Fernando Gómez ha assolit la millor mitjana global amb 206 de
mitjana, mentre la millor partida de tota la competició es per Ignasi Moles també del Joventut
Al-Vici amb 274 pals. En categoria femenina les noies de l’ABCS2015 han estat les millors
classificades, Maribel Monfort amb 265 punts, Elena Vilà 217 punts i Antonia Rius ha estat
tercera amb 200 punts, assolint també la millor partida femenina amb 246 pals.
El circuit sènior acabarà amb la prova màster que la disputaran els 30 millors a la suma de les
12 millors sèries de les 16 disputades, i tindrà lloc a les instal·lacions d’Aro Bowling a Platja
d’Aro diumenge 2 de juny.
Un total de 67 esportistes de 17 clubs catalans han pres part a les proves de la 4a edició del
Circuit Sènior que organitza l’Associació Bowling Catalunya Sènior 2015 amb la col·laboració de
la Federació Catalana de Bitlles i Bowling.
Foto: Podi del Circuit 2018-2019
Publicada al diari Sport el dia 28 de maig
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BOWLING: LIA MOJARRO CAMPIONA DEL MÀSTER FEMENÍ (28.05.2019)

72
Lia Mojarro de l’Xtreme Bowling Club,
s’ha erigit campiona del màster de
Catalunya femení per segon any
consecutiu, al imposar-se a Cristina Sanz
del Club Bowling Les Corts per 204 a 179
en la final de defensa de posició, en la
partida anterior va guanyar
còmodament a Marina Sardà del
Sweetrade BC Les Franqueses 196 a 156.
El passat diumenge les instal·lacions de
Baix Bowling van acollir el màster femení
de Catalunya amb la participació de les 9
millors classificades per categories dels
Campionats de Catalunya. En la fase preliminar Cristina Sanz va liderar la competició desprès
de la quarta partida i fins el final, amb un total de 1175 pals va obtenir la primera plaça,
emocionat lluita per la segona i tercera plaça per la final de defensa de posició entre, Lia,
Marina, Núria Crespo del Xtreme i Íngrid Julià del Club Les Corts. Només un pal de diferència
va donar la posició, Lia Mojarro va obtenir un total de 1129 pals i Marina 1128, també un pal
va separar la 4a de la 5a classificada. 1106 pals per a Ingrid Julià i 1105 per Núria Crespo.
Un cop acabada la competició, Ivan Jimenez, president de Xtreme BC, Robert Ouro
Vicepresident del Club Nou Bowling i Roser Romero, presidenta del CB Les Corts van lliurar les
medalles a les tres finalistes, així com les medalles de les proves individuals i de parelles en
categoria femenina i parelles mixtes, dels 22è Campionats Nacionals de Catalunya 2019.
Individual primera categoria, Cristina Sanz (Club Les Corts), Lia Mojarro i Keyla Vásquez
(Xtreme BC). Campiones de 2a categoria, Montserrat Sánchez (Nou BC), Marina Sardá
(Sweetrade BC) Gemma García (Nou BC). Prova parelles femenina, Montserrat Sánchez i
Gemma Garcia medalla d’or, la medalla de plata va ser per Núria Crespo i Evelyn Dominici. En
categoria mixta, l’or i la plata per les parelles del Club Xtreme formades per Elisabet Cejudo i
Moisés Sempere, Keyla i Ademir Vásquez i bronze per la parella del Sweetrade, Marina Sardà i
Jordi Garcia. Marina Sarda també es va fer amb la medalla a la millor jugadora sub-18.
Foto: Grup guardonades
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BITLLES CATALANES: SAGRADA FAMÍLIA CAMPIÓ DE LA LLIGA BARCELONA (29.05.2019)

73
L’equip del Sagrada Família va
aconseguir,el passat diumenge 26
de maig, a les pistes del C.B.
Colobrers, a la zona esportiva de
Castellar del Vallès (Vallès
Occidental), revalidar el títol de la
Lliga Barcelona de bitlles
catalanes, gràcies a les seves
victòries contra els dos màxims
rivals, el Siuranenc d’Horta B i el
Termites Llefià C. L’equip barceloní
ha format aquesta temporada amb
José Luís González, Miguel Andrés – aquest dos jugador van fer 90 punts en la última partida –
Joan Mariné, Ángel Pascual, Antonio Membrado, Liborio Peñarrubia, Mariano Galindo, Josep
Sala, Manuel Alen i Julio Cardenal.
La lluita pel segon lloc entre Siuranenc d’Horta B i Termites Llefià C es va resoldre a favor dels
hortencs, tot i l’empat final a punts, gràcies al millor average en els enfrontaments directes
amb l’equip de Badalona, que finalment va ser tercer. Individualment, els millors de la
temporada han esta José Luís González (Sagrada Família), en homes, i Cándida Fernández (Va
Tornem-hi), en dones.
Abel Sensarrich, vicepresident de la Federació Catalana de Bitlles i Bowling, acompanyat de
Josep Piñol, president del C.B. Colobrers, van ser els encarregats de lliurar els trofeus als
millors equips de la XXV Lliga Barcelona de bitlles catalanes.
Foto – Els 3 equips premiats
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BITLLES CATALANES: FINALITZA LA LLIGA CATALANA DE BITLLES (30.05.2019)

74
Amb la disputa de la última jornada del
Grup 2, i algunes partides que la pluja va
impedir disputar en el seu moment de
Grup 3, el cap de setmana 25/26 de maig
va finalitzar la vuitena edició de la Lliga
Catalana de bitlles, una de les més
emocionants que es recorda en algun dels
sis grups que la formaven.
Os de Balaguer i Auto Nayox Seat Tàrrega
han estat els campions dels grups 1 i 2,
que agrupaven els clubs de Lleida més els
dos equips del C.B. Igualada. El campió del
Grup 3, format per equips majoritàriament
gironins ha estat el Vall-llobrega, actual
campió de Catalunya. La Galera s’ha imposat en el Grup 4, el dels equips de les Terres de
l’Ebre, mentre que en els grups 5 i 6, amb majoria d’equips de la província de Barcelona, els
campions han estat Sabadell i Guinardó.
Tots aquests equips, acompanyats del segon classificat de cada grup i els tercers dels grups 1, 2
i 3, i del Torà, equip organitzador, disputaran el Campionat de Catalunya de Clubs el proper 30
de juny al camp de futbol de Torà (Segarra).
Foto: C.B. Guinardó, campió del Grup 6 de Lliga Catalana
Publicada al diari Mundo Deportivo el dia 31 de maig
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BITLLES CATALANES: COPA GENERALITAT, VUITENS DE FINAL (31.05.2019)

75
Aquest proper cap de setmana 1/2 de juny es
disputen quatre enfrontaments dels vuitens de final
de la Copa Generalitat. Dissabte s’enfrontaran a
Godall l’equip local contra el Termites Llefià, d
Badalona, mentre que diumenge hi haurà
enfrontaments a Palafrugell, Vilabrú – Farctucs
Bitlles, l’Albagés rebrà al Nayox Seat Tàrrega, i a Vic,
el Vic Bitlles rebrà al Siuranenc d’Horta.
Fins ara ja s’han disputat tres enfrontaments de
l’eliminatòria de vuitens de final. Colobres i Perxa
d’Astor van vèncer a domicili a Vallverd d’Urgell i
Ametllers (Cervera), mentre que Ivars va superar a casa a Catalònia de Jesús.
L’últim enfrontament d’aquesta eliminatòria es disputarà a Tordera el dia 16 de juny entre la
Penya del Bistec i el Igualada. Els vuit equips vencedors disputaran la final a vuit a El Perelló
(Baix Ebre), el proper 7 de juliol.
Foto: Vic Bitlles rebrà al Siuranenc d’Horta

BOWLING: PLATJA D’ARO ACULL EL MÀSTER SÈNIOR (01.06.2019)

76
Aquest diumenge les instal·lacions de
d’Aro Bowling acullen la 4a edició del
Torneig Màster Sènior, en la que hi
prendran part els 30 millors classificats del
circuit 2018-2018.
La competició és absoluta i amb handicap,
tots els participants, faran una sèrie de 6
partides, obtenint punts a cada partida,
segons resultat de més alta a més baixa,
es declararà campió del màster el jugador
amb més punts.
Un cop acabada la competició es farà el lliurament dels premis i trofeus del circuit i del màster,
així com el títol de màster masculí i femení.
Foto: pistes Bowling d’Aro
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BOWLING TENPIN: JUAN SERRANO CAMPIÓ DEL MÀSTER SÈNIOR (03.06.2019)

77
Juan Serrano del Club Bowling Flecha-1 de
Barcelona, campió del 4t Màster Sènior,
celebrat aquest diumenge a les instal·lacions
d’Aro Bowling de Platja d’Aro, amb la
participació dels 30 millors classificats dels
Circuits Sènior 2018-2019.
En Juan, va fer una jornada impecable
obtenint molt bons resultats que li van
proporcionar els 151 punts per assolir la
victòria, el segon lloc i amb 132 punts va
estar per Manuel López Enriquez del CB
Comarcal de Terrassa que va superar al tercer classificat per 4 punts, Ramon Guasch del
Joventut Al-Vici de Castelldefels. Els dos jugadors van portar un estira i arronsa tota la jornada,
en Ramon va perdre el segon lloc a la 5a partida quan en Manuel li va recuperar els punts que
li portava d’avantatge.
La competició és amb handicap i de categoria única, tot i així l’organització atorga el títol de
màster al millor jugador i millor jugadora scratch i que enguany han estat per a Juan Serrano
amb 1204 pals, el títol de màster femení ha quedar desert per manca de participants.
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
2018-2019 de les competicions d’aquesta categoria.
La jornada es va cloure amb el lliurament de premis i trofeus als campions de la prova màster i
del 4rt Circuit Sènior de mans d’Albert Roca president de l’entitat organitzadora acompanyat
de Carlos Martí i Miquel Angel Roig, vicepresident i tresorer de la mateixa entitat.
Foto: Els 30 participants.

BOWLING TENPIN: RÈCORD DE PARTICIÀCIÓ AL 5È OPEN SANT VICENÇ (04.06.2019)

78
Aquest vespre comencen les sèries de classificació del
5è 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 900
Global, Baix Bowling i Laudo’s.
Aquesta edició enregistra el rècord de participació més
de 60 esportistes de 18 clubs catalans prendran part a
les sèries de classificació que es disputen del 4 al 8 de juny, i lluitaran per aconseguir una de les
30 places que els durà a la final de diumenge. La competició està homologada per la FCBB
Publicada al diari Sport e dia 7 de juny
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BOWLING TENPIN: PAPER GROC CAMPIONS DE LA 8A LLIGA TEN PIN D’OR (05.06.2019)

79
L’equip Paper Groc, format per Àlvar Cardona i
Álvaro-José Cardona amb el suport puntual
d’Àngels i Glòria Sala, son els nous campions de la
Lliga Tenpin d’or, que s’ha disputat a les pistes de
Bowling Pedralbes de Barcelona en el decurs de
30 jornades, obtenint un total de 245 punts.
En segon lloc i per cinquè any consecutiu, l’equip
United Colors format per, Fernando Gómez i Jordi
Tubella, amb 206,50 punts i una mitjana d’equip
de 201,13, completant el podi, l’equip Som 3 – 1
amb Joan Creus, Jordi Ponsico, Benet Boira i
Ignasi Moles, el conjunt ha obtingut 197,50 punts
i una mitjana de 198,90.
Àlvar Cardona encapçala la classificació general
individual amb una mitjana de 215,60, en segon lloc i 204,84 de mitjana Fernando Gómez, i
Álvaro-José Cardona és tercer amb 203,88.
A la final individual, Fernando Gómez del United Colors, es va fer amb el guardó de campió
amb una sèrie de 903 pals, seguit de Jordi Tubella també del United amb 884 pals i David
Ansaldo del B+B amb una sèrie de 868 pals, Àlvar Cardona es va quedar a 5 pals del podi. La
final individual la disputen els 8 millors jugadors classificats de la lliga.
En l’apartat de rècords, els components de Paper Groc, els acaparen tots, màxima sèrie i
partida scratch Àlvar Cardona i màxima partida amb handicap compartida amb David Ansaldo,
màxima sèrie amb handicap Álvaro-José Cardona, i les màximes sèries i partides d’equip en
handicap i scratch per l’equip de Paper Groc.
Un total de 22 esportistes han format els 8 equips que han pres part a la competició,
organitzada pel Joventut Al-Vici amb el suport de l’Ajuntament de Castelldefels i homologada
per la Federació Catalana de Bitlles i Bowling.
Un cop acabada la final individual que va tenir lloc dimarts 4 de juny es va fer el tradicional
lliurament de premis a càrrec de Joan Creus president del Club organitzador.
Foto: Paper Groc – United Colors i a baix l’equip Som 3-1
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BOLOS LEONESES: DISETENA EDICIÓ DE LA COPA FEDERACIÓ (07.06.2019)

80
Barcelona acull la 17 edició de la Copa Federació de
Bolos Leoneses, està prevista la participació dels 24
millors esportistes d’aquesta modalitat.
La competició començarà a les 5 de la tarda a les
pistes del Club Bolos Leoneses de Horta, situades a la
plaça de La Clota.
Foto: José Bretones

BITLLES CATALANES: MIRALCAMP ACULL EL CAMPIONAT DE CATALUNYA INDIVIDUAL
(08.06.2019)

81
Aquest proper diumenge 9 de juny es
disputarà a la plaça Bellavista de Miralcamp
(Pla d’Urgell), la 21a edició del Campionat de
Catalunya Individual de bitlles catalanes,
categories absoluta i sub 25, amb la
participació de 100 jugadors i jugadores de tot
el país (60 homes i 40 dones), que van
aconseguir la classificació en els Circuits
Individuals disputats durant tota la
temporada.
Hi estaran representats fins a 39 clubs diferents, sent el C.B.C. Alls Secs Piquen el que més
bitllaires aporta, amb un total de 8 jugadors i jugadores, 1 d’ells de categoria sub 25. Els clubs
Godall, Colobrers, la Penya del Bistec, Olius i Vic Bitlles hi tindran 5 representants cadascun
d’ells.
Aquest campionat estarà organitzat pel Club de Bitlles Miralcamp, amb el suport de la
Federació Catalana de Bitlles i Bowling, l’Ajuntament de Miralcamp, el Consell Català de
l’Esport i la Unió de Federacions Esportives de Catalunya.
Foto: Ana Maria Molina i Antonio Velasco, campions de Catalunya 2018
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BOWLING TENPIN: MARCIAL OVIDE CAMPIÓ DEL CINQUÈ OPEN SANT VICENÇ (11.06.2019)

82
Marcial Ovide del Club Bowling Diagonal de Sant
Vicenç dels Horts, ha estat el campió de la
cinquena edició de l’Open Sant Vicenç, celebrat a
les instal·lacions de Baix Bowling de Sant Vicenç
dels Horts del 4 al 9 de juny.
Marcial Ovide es va imposar a Julien Droz del
Diamond B.C., a la final de defensa de posició per
la mínima (410-402). En la partida anterior en
Marcial ha vençut amb comoditat a Àlvar Cardona
del Sweetrade B.C. Les Franqueses, que ha estat
tercer.
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
que dóna pas als tres millors per disputat la final de defensa de posició ha anat molt ajustada i
emocionat fins la darrera partida.
Cal destacar els bons resultats del torneig, Marcial Ovide, assolir la millor sèrie del torneig amb
1444 pals (240,66de mitjana) seguit de Marina Sardà, del Sweetrade BC, amb 1307 (217,83 de
mitjana) la millor partida i premi d’una bola gentilesa de Bowltech ha estat per Marcial Ovide
amb una partida perfecta 300 pals. El premi a la millor sèrie de repesca, l’ha guanyat Marina
Sardà. El premi a la millor sèrie del torneig, una sèrie al Brunswich Madrid Challenge, també ha
estat per Marcial Ovide, Global 900 ha obsequiat amb un lot de productes als classificats del
5è al 12è. I Trofeus Laudos ha obsequiat 12 finalistes amb un record del torneig.
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 de Patrick Guerre, Mercedes Palacin i
Andrés Sanz representants del Club Sweetrade.
Un total de 62 esportistes de 17 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, Trofeus Laudo’s i Baix Bowling, i el suport de la Federació Catalana de Bitlles i
Bowling.
Classificació: Marcial Ovide, Julien Droz, Àlvar Cardona, Francisco Rodríguez (Celta), Miguel
Ángel Seoane (Diamond), Sergi Montaña (Diagonal), Josep M. Contijoch (Les Gavarres), Ángel
García (ABCS2015), Marina Sardà i Lluís Montfort (Sweetrade), Moisés Pérez (Diagonal), i
Xavier Taribó (Flecha-1).
Foto: Podi i els 12 finalistes.
Publicada al diari Mundo Deportivo el dia 12 de juny
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BITLLES CATALANES: TERESA BOTET I CARLES VIVES CAMPIONS DE CATALUNYA 2019
(12.06.2019)

83
Amb sengles partides perfectes – 90
punts – Teresa Botet (C.B.C. Palamós), i
Carles Vives (S.C. Salamonenca), es van
proclamar campions de Catalunya de
bitlles catalanes en el campionat
disputat a Miralcamp (Pla d’Urgell), el
passat diumenge dia 9 de juny, i per
tant, es van penjar la medalla als
campions que atorga la Unió de
Federacions Esportives de Catalunya
(UFEC).
En la 21a edició del Campionat de Catalunya individual hi van participar 97 jugadors i
jugadores, 59 homes i 38 dones de tot el país, entre ells 10 nois i 8 noies de categoria sub 25.
Teresa Botet es va proclamar campiona després de superar en la gran final a Laia Roura (la
Penya del Bistec), segona classificada i campiona Sub 25, i Encarna Vega (Alls Secs Piquen),
que va ser tercera. Quarta va ser Anna Pruna (la Penya del Bistec i cinquena Gina Piñol
(Colobrers), que va quedar en segona posició de categoria Sub 25. Marta Solé (Siuranenc
d’Horta va completar el podi d’aquesta categoria.
Carles Vives va superar en la final a Josep Alsina (Llofriu), segon classificat final i millor jugador
de les dues partides classificatòries amb dos 90, i Miquel Lloreta (Lloreta Kin), tercer. El quart
classificat va ser Enric López (Catalònia de Jesús), i cinquè absolut i campió Sub 25 Nil Solé
(Igualada). També van pujar al podi d’aquesta categoria Emmanuel Ortega (Alls Secs Piquen), i
Manuel Rodríguez (Termites Llefià), segon i tercer classificats respectivament.
Va presidir el lliurament de premis Mencior Clarament, alcalde en funcions de Miralcamp,
acompanyat d’Abel Sensarrich, vicepresident de la Federació Catalana de Bitlles i Bowling, i
Joan Tió, president del Club de Bitlles Miralcamp, organitzador del campionat.
Foto: Teresa Botet i Carles Vives, campions de Catalunya 2019
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BITLLES CATALANES: CAMPIONAT DE CATALUNYA INDIVIDUAL INFANTIL A JESÚS-TORTOSA
(13.06.2019)
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Aquest dissabte 15 de juny es disputarà al Institut
Escola Daniel Magrané de Jesús-Tortosa (Baix Ebre), el
Campionat de Catalunya Individual Infantil de bitlles
catalanes, per a les categories benjamina, alevina i
infantil, que es va haver d’ajornar el passat 25 de maig
a causa de mal temps.
Hi estaran representats 13 clubs diferents, sent el C.B.
Godall i C.B. la Penya del Bistec els clubs que aporten
bitllaires, amb un total de 6, els segueixen el C.B. la
Sénia amb 4, i el club amfitrió, C.B. Catalònia de Jesús
amb 3. C.B. la Galera, C. Fartucs Bitlles, C.B. Olius i
C.B.C. Llofriu n’aporten 2, mentre que el C.B.
Vilafranca, C.B.C. Mont-ras, A.E.C. Vic Bitlles, C.B.
Termites Llefià i C.B. Vall-llobrega estan representats
per un jugador o jugadora cadascun d’ells.
El Campionat estarà organitzat pel Club de Bitlles
Catalònia de Jesús, amb el suport de la Federació
Catalana de Bitlles i Bowling, la EMD Jesús, el Consell Català de l’Esport i la Unió de
Federacions Esportives de Catalunya.
Foto: Cartell del campionat
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BOLOS LEONESES: BRETONES I MARCOS CAMPIONS (14.06.2019)

85
José Bretones dels club de Bolos
Leoneses d’Horta i Manuel Marcos
del Club de Bolos Leoneses El
Negrillón de L’Hospitalet,
campions de la 17a Copa Federació
de primera i segona categoria
respectivament, celebrada
dissabte 8 de juny a les pistes del
Club Leoneses de Horta situades a
la Plaça de la Clota.
Resultats molt ajustats entre els
tres primers de primera categoria,
José Bretones amb 303 punts ha
estat el campió seguit del seu germà i company de club Rafael Bretones amb 293 punts i
completant el podi de primera Daniel Díez Gonzalez del Club El Negrillón de l’Hospitalet, amb
290 punts.
Manuel Marcos ha estat el campió de la segona categoria per segon any consecutiu amb 304
punts, en segon lloc Martín Martínez del Club d’Horta amb 276 punts i Jacinto Rodriguez del
Negrillón tercer amb 271 punts.
Com sempre ambient festiu en el decurs de la competició que va seguir un nombrós públic, un
cop acabada la competició es va fer el lliurament dels trofeus de mans dels membres de la
junta directiva del club amfitrió.
Foto: Manuel Marcos birlant
Publicada al diari Sport el dia 18 de juny
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BOWLING TENPIN: LA COPA GENERALITAT TANCA ELS CAMPIONATS DE CATALUNYA (15.06.2019)
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Diumenge 16 de juny, la Copa Generalitat tanca la 22a
edició dels Campionats Nacionals de Catalunya, en la que hi
participaran els vuit millors equips classificats ens els
campionats.
No hi faltarà l’equip del Bowling Club Diagonal, campió de la
edició anterior, juntament amb el Sweetrade B.C. de Les
Franques, Diamond BC de Sabadell, Joventut Al-Vici, BC, de Castelldefels, Club Cat Bowling
Figueres, Xtreme BC de St. Joan Despí, Tomahanwk BC de Bellvís i BC Barcelona.
Un cop acabada la competició es lliurant els trofeus de la Lliga Catalana juntament amb la
Copa Generalitat i la medalla UFEC que enguany és per Cristina Sanz del CB Les Corts de
Barcelona i Marcial Ovide del BC Diagonal de St. Vicenç dels Horts.
La competició se celebrarà a les instal·lacions de Baix Bowling de Sant Vicenç dels Horts a
partir de les 09.00h.
Foto: pistes baix bowling

BOWLING TENPIN: CRISTINA SANZ I MARCIAL OVIDE CAMPIONS DE LA MEDALLA UFEC
(17.06.2019)
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Cristina Sanz del Club Bowling Les Corts i Marcial Ovide del
Bowling Club Diagonal, han estat els millors esportistes de
bowling 2019 i mereixedors de la medalla que atorga la UFEC als
campions individuals.
Axel Guimó, secretari de la Federació Catalana de Bitlles i
Bowling i campió 2018 acompanyat de Joan Creus, president del
Joventut AL-Vici, van ser els encarregats de lliurar la preuada
medalla als campions, els dos esportistes tanquen la temporada
2018-2019 plena d’èxits.
Foto: Cristina i Marcial amb Joan i Axel

67

BOWLING TENPIN: BC DIAGONAL CAMPIÓ DE LA COPA GENERALITAT (17.06.2019)

88
L’equip del Bowling Club
Diagonal format per, Axel
Guimó, Moisés Pérez,
Marcial Ovide i Sergi
Montaña, han aixecat la
copa de campions de la 22a
edició de la Copa
Generalitat de Bowling,
amb un total de 135 punts,
celebrada diumenge 16 de
juny a les instal·lacions de
Baix Bowling de Sant
Vicenç dels Horts.
El campionat s’ha decidit en el darrer enfrontament en un emocionant partit, entre els equips
del Diagonal i el Sweetrade B.C. Les Franqueses, el darrer strike de Marcial Ovide en la darrera
tirada han donat la victòria al Diagonal, el conjunt vallesà format per, Artur Colomer, Enric
Carrió, Lluís Montfort i Marina Sardà han estat segons amb131 punts, el tercer lloc ha estat
per l’equip del Club Cat Bowling Figueres amb 80 punts i format per, Carlos Domínguez, Carlos
Martí, Luzdivino Recio i Manel Gimeno.
La millor puntuació individual l’ha aconseguir Lluís Montfort amb 1456 pals, seguit de Artur
Colomer i Axel Guimó amb 1418 i 1417 pals respectivament.
La Copa Generalitat tanca la temporada 2018-2019, amb la participació dels 8 millors equips
classificats als Campionats Nacionals de Catalunya.
Acabada la competició s’ha procedit al lliurament de la Copa Generalitat, així com dels trofeus
de la Lliga Catalana 2018-2019 juntament amb la medalla de campions que atorga la UFEC i les
medalles de la prova d’equips dels Campionats de Catalunya, Axel Guimó i Roser Romero,
secretari i gerent de la FCBB amb Joan Creus, president del Joventut Al-Vici,C.B, han estat els
encarregats de l’acte de lliurament de medalles i trofeus.
Foto: Podi Equips Campionats Catalunya
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BITLLES CATALANES: CAMPIONAT DE CATALUNYA INDIVIDUAL INFANTIL 2019 (18.06.2019)
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El passat dissabte 15 de juny, a
l’Insititut Escola Daniel Magrané
de l’EMD Jesús (Baix Ebre), es va
celebrar el Campionat de
Catalunya Individual per a les
categories infantil, alevina i
benjamina, amb la participació de
més de 30 nens i nenes
representant a 13 clubs de tot el
país.
En les categories femenines el
domini va ser per les jugadores de
les Terres de l’Ebre. En
benjamines Dúnia Rangel (Godall),
es va imposar a Judith Ruiz (Vallllobrega), i Andrea Cortiella (la
Galera). En categoria alevina
Marta Subirats (Catalònia de Jesús), va ser campiona davant Marina Villalbí (Godall), i Mina
Morcillo (Catalònia de Jesús). En categoria infantil les jugadores de Godall van copar el podi,
sent campiona per cinquè any consecutiu – 2 de benjamina, 2 d’alevina i 1 d’infantil – Sara
Arasa, seguida de Maria Rangel i Vinyet Fornós.
La competició masculina va ser molt igualada en les tres categories. En benjamina Jordi
Monfulleda (la Penya del Bistec), va superar per un sol punt a Héctor Pérez (la Sénia), sent
tercer Arnau Barrera (la Penya del Bistec. En alevins Jordi Martínez (Vilafranca), va superor a
Abel Caballé (la Penya del Bistec), i Oriol Martínez (Mont-ras). En categoria infantil el triomf va
ser, també per un sol punt, per a Pol Viladrich (Olius), seguit d’Izan Angullo (la Sénia), i Ernest
Ortego (Termites Llefià).
Els premis corresponents al Campionat de Catalunya van ser lliurats per Josep Pere Puig,
regidor d’Esports de Jesús, Gemma Millán, delegada de la FCBB, i Ramon Ferrando, president
del Club de Bitlles Catalònia de Jesús, organitzador del campionat.
Foto – Els nous campions de Catalunya
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BITLLES CATALANES: COPA GENERALITAT, DEFINIDA LA FINAL A VUIT (20.06.2019)
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El passat cap de setmana es va disputar l’últim
enfrontament de l’eliminatòria de vuitens de
final de la setzena edició de la Copa
Generalitat. Diumenge dia 16 el C.B. la Penya
del Bistec va superar en dues grans partides al
C.B. Igualada (778 a 728 punts), i es va
assegurar la seva presència a la final a vuit
d’aquesta competició.
El millor equip de l’eliminatòria de vuitens ha
estat els Colobrers de Castellar del Vallès, amb un total de 782 punts i 66 bitlles. El rival dels
vallesans a quarts de final serà el Vilabrú de Palafrugell, mentre que els de la Penya del Bistec
s’enfrontaran a l’Ivars d’Urgell. Per la part baixa del quadre, Godall s’enfrontarà a Nayox Seat
Tàrrega, i el Perxa d’Astor, de Sant Feliu de Buixalleu – equip que s’estrenarà en una final a vuit
– competirà en quarts contra el Vic Bitlles.
La final a vuit se celebrarà a el Perelló, a la comarca del Baix Ebre i estarà organitzada per la
secció de bitlles de l’A.J.P. El Perelló, club que debutarà en l’organització d’un gran campionat
de bitlles catalanes.
Foto: El C.B. Colobrers estarà en la final a vuit d’El Perelló

BOWLING TENPIN: PARTICIPACIÓ CATALANA AL CAMPIONAT D’EUROPA SÈNIOR (21.06.2019)
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Un total de deu esportistes catalans
participaran al Campionat d’Europa Sènior,
que se celebra a la ciutat de Bolonya (Itàlia)
del 22 al 29 de juny. L’expedició catalana
viatjarà aquest divendres des de Barcelona.
L’equip de Catalunya està format per,
Carlos Martí i Jordi Tubella en la categoria
A, Álvaro-José Cardona i Benet Boira en
categoria B, la categoria C la formen,
Fernando Gómez, que l’any passat va obtenir molt bons resultats, Jaume Ramisa, Josep Pi,
Miquel Àngel Roig i Pere Tusquellas, amb Maribel Monfort com a única representant
femenina.
Està prevista la participació de més de 900 esportistes de 27 federacions europees. La
competició està organitzada per l’ESBC (European Seniors Bowling Committee),i està inclosa
en el calendari de l’ETBF( Europen Tempin Bowling Federation).
Foto: Equip de Catalunya
Publicada al diari Sport el dia 21 de juny
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BITLLES CATALANES: 2A COPA INTERCONTINENTAL DE BOWLING SIX (25.06.2019)

92
Del 16 al 20 de juliol se celebrarà a la
ciutat d’Antigua (Guatemala), la 2a Copa
Intercontinental de Bowling Six (bitlles
catalanes), amb la participació de les
seleccions de Guatemala, El Salvador i
Catalunya, i constarà de proves per
equips mixtes de quatre bitllaires,
dobles femenins i masculins, dobles
mixtos, i prova individual màster, tant
femenina com masculina. També hi
haurà classificacions “all event”, tant
individual com per equips.
La selecció de la FCBB estarà formada per Marta Solé (C.B. Siuranenc d’Horta), Laia Roura i Biel
Poch (C.B. la Penya del Bistec), i Gerard Albiol (C.B. la Galera). L’entrenador i delegat serà el
tècnic de la federació Toni Solé. Abans de viatjar a Guatemala, els membres de la selecció faran
el últim entrenament oficial en terres catalanes el proper dissabte 6 de juliol, a les pistes del
Siuranenc d’Horta a Barcelona, on també es faran les fotos oficials de l’equip.
La primera edició d’aquest campionat es va celebrà a San Salvador (El Salvador), el juliol de
l’any 2012. Catalunya hi va fer un gran paper guanyant 7 medalles d’or de vuit possibles, a més
de una de plata i dues de bronze. Marta Solé i Gerard Albiol també van formar part d’aquella
selecció, junt amb Mariona Llorenç (C.B. la Penya del Bistec), i Sergi Arques (C.B. Deltebre).
Foto: La selecció catalana després de rebre la Copa Asociación a El Salvador
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BITLLES CATALANES: GODALL A CAMPIÓ DE LA COPA MONTSIÀ (26.06.2019)
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L’equip A del C.B. Godall, s’ha proclamat campió de
la 19a edició de la Copa Montsià de bitlles
catalanes, organitzada pel C.B. Amposta, que s’ha
disputat durant cinc caps de setmana dels mesos
de maig i juny de 2019 i ha comptat amb la
participació de 14 equips i 79 jugadors. L’equip de
Godall ha dominat la competició des de la primera
jornada, i ha superat en la classificació final el C.B.
Vinaròs i l’equip del C.B. Amposta, segon i tercer
classificats respectivament.
En l’apartat individual, els millors jugadors en categoria masculina han estat Jaume Fandos
(Godall), Tomàs García (Vinaròs), i Santiago Bo (la Cava), mentre que en categoria femenina
primera ha estat Elena Folia (Amposta), Roser Cherta (la Galera), ha estat segona, i tercera
s’ha classificat Ana Maria Muñoz (Godall).
El lliurament de premis va estar presidit per Carme Navarro, presidenta del Consell Comarcal
del Montsià, acompanyada dels regidors i regidores de l’Ajuntament d’Amposta Marc Fornós,
Miquel Subirats i Núria Marco, el president del C.B. Amposta, Josep Valmaña, i Carmen
Delgado, directiva de la FCBB.
Foto: C.B. Godall, campió de la Copa Montsià 2019

Publicada al diari Mundo Deportivo el dia 26 de juny

BITLLES CATALANES: CAMPIONAT DE CATALUNYA DE CLUBS A TORÀ (28.06.2019)
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El proper diumenge dia 30 de juny es disputarà al camp de
futbol de Torà (la Segarra), la 25a edició del Campionat de
Catalunya de Clubs de bitlles catalanes, amb la participació
de 16 equips, els dos primers classificats dels sis grups de
Lliga Catalana, els tercers dels grups 1, 2 i 3, i l’equip local.
Entre d’altres equips de gran nivell, representant tot el
territori català, destaca la participació dels clubs campions
de les cinc últimes edicions del campionat: la Penya del Bistec de Tordera, campió l’any 2015,
Os de Balaguer, vencedor de l’edició del 2016, la Galera, que va vèncer en les edicions de 2014
i 2017, i el Vall-llobrega, actual campió de Catalunya.
El C.B. Torà, a qui la FCBB ha encarregat l’organització d’aquest campionat, compta amb el
suport de l’Ajuntament Torà, així com el del Consell Català de l’Esport i la Unió de Federacions
Esportives de Catalunya, i la col·laboració de diferents patrocinadors de la zona.
Foto: Imatge de la final del Campionat de Catalunya 2018 a la Galera (Montsià)

Publicada al diari Mundo Deportivo el dia 28 de juny
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BITLLES CATALANES: EL C B VALL-LLOBREGA REVALIDA EL TÍTOL DE CAMPIÓ DE CATALUNYA
(01.07.2019)

95
L’equip del C.B. Vall-llobrega, format
per Josep Julià, Francisco Ruiz, Raúl
Leyes, Antonio Muñoz, Andreu Torres i
Manel Aguilar, s’ha proclamat per
segon any consecutiu campió de
Catalunya de bitlles catalanes, en el
campionat disputat a Torà (la Segarra),
el dia 30 de juny, organitzat pel C.B.
Torà, que commemora el seu 25è
aniversari
En aquesta 25a edició del campionat de Catalunya hi han participat 16 equips de tot el país.
Tots ells han disputat dues partides de classificació, i els cinc millors s’han classificat per a la
final. L’equip del Baix Empordà, que havia entrat com a millor equip en les partides
classificatòries, ha aconseguit en una gran final 392 punts, superant el C.B. Igualada (381),
segon classificat. Tercer ha estat el C.B. la Penya del Bistec (346), seguit del C.B. Sant Sebastià
de Castellserà (340), i del C.B. Guinardó de Barcelona (337 punts).
El lliurament de trofeus ha estat presidit per Magí Coscollora, alcalde de Torà, acompanya del
diputat de la Diputació de Lleida Albert Bajona, Isabel Torres, regidora d’esports de
l’Ajuntament de Torà, Abel Sensarrich, vicepresident de la Federació Catalana de Bitlles i
Bowling, i del president del C.B. Torà, organitzador de la competició. L’organització ha
comptat amb el suport de la FCBB, l’Ajuntament de Torà, la UFEC i el Consell Català de l’Esport
i diferents patrocinadors locals.
Foto: C.B. Vall-llobrega, campió de Catalunya els anys 2018 i 2019

Publicada al diari Mundo Deportivo el dia 6 de juliol
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BOWLING TENPIN: KEYLA VÁSQUEZ CAMPIONA DEL CIRCUIT FEMENÍ (02.07.2019)

96
Keyla Vásquez de Xtreme Bowling
Club de Sant Joan Despí campiona
del Circuit individual femení amb un
total de 55 punts i s’emporta tots
els premis especials, millor partida
scratch i handicap amb 262 i 284
respectivament i el premi a la millor
jugadora amb handicap amb 4763
pals.
Lluita per les tres primeres places,
les puntuacions van anar molt
ajustades entre les cinc primeres
places, un punt va determinar les
posicions, Lia Mojarro també del
club Xtreme va quedar segona amb 54 punts i se’n va endur el premi a la millor jugadora
scrastch amb una mitjana de 191,78 , el podi el va completar Íngrid Julià del Club Bowling Les
Corts de Barcelona amb 53 punts.
Classificacions : Keyla Vásquez, Lia Mojarro, Íngrid Julià, Montserrat Sánchez del Nou Bowling
Club de Mataró, Núria Crespo, Xtreme BC, Cristina Sanz, CB Les Corts, Núria Melchor, Xtreme
BC, Elena Vila, ABSC2015, Irene Molera, CB Les Corts, Marina Sarda, Sweetrade BC Les
Franqueses, Gemma García, Nou BC, Desireé Hernández, Mediterrània BC de Barcelona, Evelyn
Dominici, Xtreme BC, Núria Pons, Team Ilerdense de Lleida.
Un total de 17 esportistes han pres part al circuit organitzat pel Club Bowling Les Corts en el
que s’han disputat quatre proves celebrades de febrer a juny. Diumenge passat les
instal·lacions de Bowling Paradise de Granollers van acollir la darrera prova, un cop acabada la
competició es va fer el lliurament de trofeus i premis de mans de Roser Romero, presidenta del
Club Les Corts, a més de les tres primeres, van obtenir un record de participació fins a la
vuitena classificada.
Foto: grup de les guardonades
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BOWLING: BONS RESULTATS DELS CATALANS AL CAMPIONAT D’EUROPA SÈNIOR - ESBC
(03.07.2019)

97
Bons resultats en general dels representants
catalans al Campionat d’Europa Sènior, ÁlvaroJosé Cardona amb un total de 3440 pals
(191.11 de mitjana), va obtenir els millors
resultats del conjunt català, classificant-se en
la 27a posició de la classificació global de la
seva categoria en la que hi participaven 173
esportistes, 50è classificat en la prova
individual, 26è a la prova de parelles
juntament amb Fernando Gomez, d’un total
de 80 parelles, Álvaro va assolir els millors
resultats individuals a la prova de trios amb
una sèrie de 1201 pals (200,16 de mitjana)
completaven el trio, Fernando Gómez i Jordi
Tubella, la prova de trios és sense categories i
van prendre part un total de 173 equips i van
obtenir la 39a posició.
El conjunt català el formaven 10 esportistes
entre ells Maribel Montfort, única
representant femenina que va obtenir la posició 30 en la prova combinada d’un total de 86
participants en la seva categoria. Maribel va disputar les proves de parelles i equips fora de
concurs, atès que no tenia parella, en la prova individual es va classificar en 48è lloc.
Altres classificacions destacables son les assolides per Jordi Tubella (categoria A) en la prova
individual 35è i en la prova de parelles juntament amb Benet Boira 31è de 97 parelles, en
categoria C, Fernando Gómez va obtenir la 27a posició en la prova individual d’un total de 203
participants, en aquesta mateixa categoria, la parella formada per Miquel A Roig i Josep Pi van
classificar-se en la 23a posició d’un total de 79 parelles.
Classificacions en prova combinada (all events) categoria A: Jordi Tubella 49, Carlos Martí 100
de 139; categoria B: Álvaro Cardona, 27, Benet Boira 83 de 173; Categoria C: Fernando
Gómez, 44, Jaume Ramisa 94, Miquel Ángel Roig 103, Pere Tusquellas, 134 i Josep Pi 141 de
206.
La categoria A, B o C la dóna l’edat. Aquesta ha estat la 28a edició de l’ESBC Championships,
celebrat a Bolonya (Itàlia) del 22 al 29 de juny. Un total de 759 esportistes (518 homes i 241
dones) de 27 federacions europees van prendre part a la prestigiosa competició que organitza
l’European Senior Bowlers Committee. Catalunya participa en aquesta competició des de l’any
2008.
Foto: Benet i Jordi
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BITLLES CATALANES: VUITENA EDICIÓ DEL TORNEIG LLUNES D’ESTIU (04.07.2019)

98
El Club de Bitlles Godall
organitza la vuitena edició del
Torneig Llunes d’Estiu de
bitlles catalanes, un
campionat de caràcter
individual homologat per la
Federació Catalana de Bitlles i
Bowling.
La competició se celebra a les
pistes de bitlles de la Zona
Esportiva la Bassa del Coll de
Godall, i consta de quatre
jornades, una cada dissabte
del mes de juliol a partir de les
nou del vespre. Cada jornada porta el nom de les fases de la lluna, que enguany començarà per
la lluna nova el dissabte dia 6, quart creixent el dia 13, lluna plena el dia 20, i quart minvant el
dissabte 27, últim dia de la competició.
Foto: Cartell del Torneig Llunes d’Estiu 2019

BITLLES CATALANES: FINAL A VUIT DE LA COPA GENERALITAT (05.07.2019)

99
El proper diumenge 7 de juliol es disputa la “final a vuit”
de la XVI edició de la Copa Generalitat de bitlles catalanes,
a partir de les 9.30 del matí, a les pistes de bitlles de la
Zona Esportiva de El Perelló (Baix Ebre).
La jornada començarà amb les partides de l’eliminatòria
de quarts de final, que inclourà els següents
enfrontaments: Colobrers – Vilabrú, la Penya del Bistec –
Ivars, Godall – Nayox Seat Tàrrega, i Perxa d’Astor – Vic
Bitlles.
A les 10.45 hores es disputaran les semifinals, i a les 12 del
migdia està previst que comenci la gran final d’aquesta
“final a vuit”, que està organitzada per la Secció de Bitlles
de l’A.J.P. El Perelló, amb el suport de la Federació
Catalana de Bitlles i Bowling, l’Ajuntament de El Perelló, la
Unió de Federacions Esportives de Catalunya i el Consell
Català de l’Esport.
Foto: Cartell del campionat

Publicada al diari Sport el dia 5 de juliol
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BITLLES CATALANES: EL CB GODALL CAMPIÓ DE LA COPA GENERALITAT (08.07.2019)

100
El C.B. Godall es proclamà campió
de la setzena edició de la Copa
Generalitat de Bitlles Catalanes,
en imposar-se en la “Final a vuit”
disputada el passat diumenge 7 de
juliol a les pistes de bitlles de la
Zona Esportiva de El Perelló (Baix
Ebre). L’equip del Montsià, format
per Joaquim Montserrat, Ana
Maria Muñoz, Hipólito Meiriño,
Ramon Centelles i Jaume Fandos es va imposar en una gran final al C.B. la Penya del Bistec (390
- 350), aconseguint el seu primer títol en una gran competició a nivell de Catalunya.
Els de Godall van vèncer en quarts de final al Nayox Seat Tàrrega, i en seminals al Perxa d’Astor
(Sant Feliu de Buixalleu), que en quarts havia batut a l’equip del Vic Bitlles. Per la seva banda,
la Penya del Bistec (Tordera) va guanyar en quarts de final a l’Ivars d’Urgell, i al Colobrers
(Castellar del Vallès), en semifinals. Els del Vallès havien superat a Vilabrú (Palafrugell), en el
duel de quarts de final.
El lliurament de premis va estar presidit per Maria Cinta Llaó, alcaldessa de El Perelló,
acompanyada de Gemma Millan, delegada a Tarragona de la Federació Catalana de Bitlles i
Bowling, Isabel Pallarès, presidenta de l’Associació de Jubilats i Pensionistes de El Perelló, i
Francesc Brull, responsable de la secció de bitlles d’aquesta entitat, organitzadora de la
competició.
Foto: C.B. Godall, campió de la Copa Generalitat 2019.
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BOWLING TENPIN: JOAN MANEL BORRULL CAMPIÓ DEL ST JOAN CHALLENGE
(10.07.2019)

101
El passat diumenge 7 de juliol, les
instal·lacions de Bowling El Vendrell van
acollir la 7a edició del torneig Sant Joan
Challenge, competició que organitza el Club
Bowling Penedès per tancar la temporada
amb l’ànim de promocionar l’esport del
bowling a la comarca.
Joan Manel Borrull de Les Gavarres Bowling
Club de Reus, es va erigir campió de la
competició en la categoria federats al
imposar-ser a la partida final al seu
company de club, Xavier Diez, el podi el va
completar Sergi Sierra del Club Bowling
Tomahawk de Bellvís.
A la competició també hi tenen cabuda els
jugadors aficionats, en aquesta categoria, Max Duaso es va imposar a Humbert i es va
proclamar el campió d’aquesta categoria, el tercer lloc va ser Fernando.
El lliurament de premis i trofeus va anar a càrrec d’Amaro Cayuela, president del Club Bowling
Penedès en el decurs del dinar de germanor que es va celebrar un cop acabada la competició.
Foto: els campions de les dues categories amb Amaro Cayuela
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BITLLES CATALANES: 2A COPA INTERCONTINENTAL – LA SELECCIÓ CAP A GUATEMALA
(11.07.2019)

102
Aquest proper divendres
dia 12 de juliol, la Selecció
Catalana de Bowling Six
(bitlles catalanes), marxarà
cap a Guatemala per a
disputar la 2a Copa
Intercontinental. La
delegació catalana,
encapçalada pel tècnic de
la FCBB Toni Solé, estarà
uns dies a la localitat de
Panajachel, a la zona del
llac Atitlàn, per tal
d’aclimatar-se i preparar la
competició.
El dia 16 es traslladaran a la ciutat d’Antigua Guatemala, on fins el dia 20 se celebrarà la
competició, que començarà amb la modalitat de dobles femenins, masculins el dia 17, dobles
mixtes el dijous divuit, d’equips mixtes el dia 19, i finalitzarà amb la competició individual
màster, femenina i masculina, per eliminatòries directes el dissabte 20 de juliol.
La Selecció Catalana està formada per dos bitllaires ja experimentats, Gerard Albiol (C.B. la
Galera), i Marta Solé (C.B. Siuranenc d’Horta), que ja van competir en la 1a Copa
Intercontinental l’any 2012 a El Salvador, i dos prometedors joves, Laia Roura i Biel Poch, del
prolífic planter del C.B. la Penya del Bistec de Tordera.
Foto: Selecció Catalana de bowling six 2019

BOWLING TENPIN: EN MARXA EL CINQUÈ CIRCUIT SÈNIOR (12.07.2019)

103
Aquet cap de setmana tornem els circuits sènior, les
instal·lacions d’Aro Bowling de Platja d’Aro acullen la
primera prova del circuit sènior 2019-2020, en la que
es preveu la participació de més de 40 esportistes.
Aquesta serà la primera de les vuit proves que
donaran pas al màster sènior
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BITLLES CATALANES: LA SELECCIÓ CATALANA ULTIMA LA PREPARACIÓ (16.07.2019)

104
Els components de la Selecció
Catalana de Bowling Six estan
acabant la seva preparació de cara
a la 2a Copa Intercontinental que
es disputarà a Antigua, Guatemala,
del 16 al 20 de juliol, en la
concentració que han fet a
Panajachel, a la zona del Llac
Atitlán.
El darrer entrenament abans de
les sessions oficials s’ha fet aquest
dilluns en un espai públic, en el
passeig que voreja el llac Atitlán a
Panajachel. L’activitat també ha
servit per fer promoció de les
bitlles catalanes entre la població
autòctona i els molts turistes que
visiten aquesta zona. Qui ha volgut ha pogut afegir-se a l’activitat i tastar el nostre esport
aconsellat pels membres de la selecció.
Avui dimarts, l’expedició catalana deixarà Panajachel i els meravellosos paisatges d’aquesta
terra per viatjar per carretera cap a Antigua, on dimecres començarà la competició, amb la
cerimònia inaugural i la disputa de la modalitat de dobles femenins i masculins. Amb aquesta
modalitat començarà el duel intercontinental entre Guatemala i Catalunya.
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BOWLING TENPIN: VICENS VENTURA MILLOR CLASSIFICAT EN LA PRIMERA PROVA DEL CIRCUIT
SÈNIOR (17.07.2019)

105
Vicens Ventura del CB Penedès del El
Vendrell, amb 82 punts, millor classificat
de la primera prova del 5è Circuit Sènior
que es va celebrar el cap de setmana
passat a les instal·lacions d’Aro Bowling
de Platja d’Aro.
El segon lloc el va assolir Alexey
Prokhorov del CB Comarcal de Terrassa
amb 79 punts, la tercera posició va ser per
Antonia Rius de l’ABCS2015 amb 74
punts. Un total de 41 esportistes de 15
clubs catalans van prendre part a la
primera prova del circuit 2019-2020.
Aquesta ha estat la primera de les vuit
proves previstes que organitza
l’Associació Bowling Catalunya Sènior 2015 amb el suport de la federació. La segona prova ja
està programada pels dies 20 i 21 de setembre que acolliran novament les instal·lacions de
Platja d'Aro.
Foto: grup de participants de dissabte a dalt i diumenge a baix
Publicada al diari l’Esportiu el dia 19 de juliol i a Sport el 26 de juliol

BITLLES CATALANES: PRIMERES MEDALLES PER A LA SELECCIÓ (18.07.2019)

106
Ahir dimecres, amb la prova de parelles,
va començar la competició de la 2a Copa
Intercontinental de Bowling Six, que
s’està celebrant a la ciutat d’Antigua
Guatemala.
La parella formada per Biel Poch i Gerard
Albiol es van penjar la medalla d’or
assolint el calaix més alt del podi, mentre
la parella femenina formada per Laia
Roura i Marta Solé van guanyar la
medalla de plata.
Avui serà el torn de la prova de parelles mixtes, que estaran formats per la Marta i en Biel, i
l'altre per la Laia i en Gerard.
Foto: la selecció
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BITLLES CATALANES: 2A COPA INTERCONTINENTAL – 9 MEDALLES I UNA GRAN
EXPERIÈNCIA (28.07.2019)

107
La Selecció Catalana de Bowling Six va
tancar la seva participació a la 2a Copa
Intercontinental el passat 20 de juliol,
aconseguint un total de 9 medalles
(dues d’or, tres de plata i quatre de
bronze), a més de viure una gran
experiència esportiva i personal
durant la seva estada a Guatemala.
L’expedició catalana va ultimar la seva
preparació a Panajachel, a la zona del
llac Atitlan, on va tenir l’oportunitat
de donar a conèixer les bitlles
catalanes a la població autòctona i als
molts turistes que la visiten. Després es va traslladar cap a Antigua, on es va disputar la
competició.
Les medalles d’or es van aconseguir en la prova de Dobles Masculins (Gerard Albiol i Biel
Poch), i en la d’Equips Mixtes, on després de tres partides es va superar per només tres punts
en la última tirada a Guatemala A. Les medalles de plata van ser pel doble femení (Marta Solé
i Laia Roura), i per Marta Solé en el individual “all event” i individual máster. Les medalles de
bronze van ser per Gerard Albiol en individual “all event” i màster, Laia Roura en individual
màster, i per la parella de Dobles Mixtes formada per Marta Solé i Biel Poch.
La Federació Catalana de Bitlles i Bowling i la Federación Nacional de Boliche de Guatemala ja
treballen per tal que la 3a Copa Intercontinental de Bowling Six sigui una realitat i pugui
celebrar-se a Barcelona l’any 2020
Foto: Tots els i les esportistes participants en la competició amb els seus entrenadors (Foto Joan
Mariages)

Publicada al diari Sport el dia 30 de juliol
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BITLLES CATALANES: 2A COPA INTERCONTINENTAL DE BOWLING SIX – LES BITLLES
CATALANES A CENTRE AMÈRICA (30.07.2019)

108
Del 16 al 20 de
juliol es va
celebrà a la
ciutat d’Antigua
(Guatemala), la
2a Copa
Intercontinental
de Bowling Six
(bitlles
catalanes), amb
la participació
de les
seleccions de
Guatemala i Catalunya – a última hora va haver-hi la baixa de la selecció d’El Salvador – Hi van
competir vuit esportistes guatemalencs i quatre de catalans, en les diferents modalitats de
què constava la competició: dobles femenins i masculins, dobles mixtes, equips mixtes,
individual a la suma i individual màster.
La primera edició d’aquest campionat es va celebrà a San Salvador (El Salvador), el juliol de
l’any 2012. Catalunya hi va fer un gran paper guanyant 7 medalles d’or de vuit possibles, a
més de una de plata i dues de bronze. Marta Solé i Gerard Albiol també van formar part
d’aquella selecció, junt amb Mariona Llorenç (C.B. la Penya del Bistec), i Sergi Arques (C.B.
Deltebre).
Van repetir com a representats de la FCBB en Gerard Albiol (C.B. la Galera), i la Marta Solé
(C.B. Siuranenc d’Horta), acompanyats en aquesta ocasió de Laia Roura i Biel Poch (C.B. la
Penya del Bistec). Com entrenador i delegat viatjà a Guatemala el tècnic de la federació Toni
Solé. Finalment es va unir a l’expedició catalana procedent de Mèxic en Joan Mariages, com a
assistent i fotògraf oficial.
Els components de la Selecció Catalana de Bowling Six van viatjar el dia 12 cap a Ciudad de
Guatemala, i l’endemà es van traslladar a Panajachel, al centre de Guatemala, a la vora del
llac Atitlán, on van acabar la preparació del campionat. El darrer entrenament abans de les
sessions oficials, es va fer en aquesta localitat el dilluns dia 15 en un espai públic, en el passeig
que voreja el llac. L’activitat també va servir per fer promoció de les bitlles catalanes entre la
població autòctona i els molts turistes que visiten aquesta zona, que van poder practicar el
nostre esport amb els i les bitllaires catalanes.
Després del trasllat a la ciutat d’Antigua – declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO
l’any 1979 – el dia 17 es va posar en marxa la competició. Al matí entrenaments oficials i
cerimònia inaugural, i a la tarda es va disputar la modalitat de dobles femenins i masculins. En
categoria masculina, Gerard Albiol i Biel Poch es van adjudicar la medalla d’or, mentre que la
parella femenina, Marta Solé i Laia Roura es van haver de conformar amb la plata. L’endemà
es van disputar els Dobles Mixtes, la selecció catalana només va poder fer-se amb la medalla
de bronze, gràcies a la parella formada per la Marta i en Biel, mentre que la Laia i en Gerard
es van classificar en quarta posició.
Conscients que el dia abans havien estat una mica fluixos, els jugadors i jugadores catalans
van anar a disputar la prova per equips el divendres 19 de juliol. Una bona primera partida va
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donar 24 punts d’avantatge sobre l’equip A de Guatemala (286 a 262). En la segona partida, la
més fluixa de les tres disputades, es van perdre 8 punts respecte de l’equip “local” (248 a
256). Els nervis van fer acte de presència en la tercera partida, i en la primera ronda es va
perdre tot l’avantatge i una mica més. Una gran reacció en les dues darreres rondes dels
quatre bitllaires catalanes va fer possible que la darrera tirada es superés a Guatemala A per
només 3 punts en la suma total de les partides (795 a 792 punts). Una medalla d’or molt
celebrada.
Totes les partides disputades fins aquest moment servien per establir la classificació individual
a la suma (all event). En categoria femenina la Marta Solé va guanyar la medalla de plata,
darrera la gran estrella del campionat Natalie Rivera (Guatemala A). En nois en Gerard Albiol
es va penjar la medalla de bronze. La Laia Roura i en Biel Poch es van classificar en quarta
posició de les seves categories.
L’últim dia de competició estava reservat a la prova individual màster, enfrontaments directes
entre els jugadors i jugadores, seguint el quadre establert per la classificació individual a la
suma. En quarts de final la Laia Roura va derrotar amb moltes dificultats Mayra Vásquez (5956), mentre que Gerard Albiol no va tenir cap problema davant Osvin Moguel (70-43). En Biel
Poch va fer una gran partida, però es va veure superat per Hugo Salazar i va quedar fora de la
lluita per les medalles (74-77). La Marta Solé, en ser segona del individual a la suma estava
classificada automàticament per a les semifinals.
La Laia i en Gerard van caure en semifinals contra els que després serien els vencedors de la
prova, Natalie Rivera i Joanthan Aguilar (51-74 i 54-64), mentre que la Marta va superar
clarament a Dorkas Aguilar per 75 a 61. La final va començar molt bé per a la jugadora
catalana, que va encadenar 4 bitlles seguides, mentre que Natalie Rivera ja havia fet dues
llenyes (6 punts). Però la jugadora guatemalenca va reaccionar i va acabar amb 5 bitlles de 5
intents i un total de 82 punts pels 75 de la Marta Solé. Així doncs, una medalla de plata per a
la Marta i dues de bronze, per la Laia i en Gerard en la prova individual màster.
Finalment, la Copa Asociación Mundial de Bowling Six va anar a mas de l’equip Guatemala A,
ja que va ser el millor en el medaller:
Guatemala A – 5 medalles d’or, 4 de plata i 3 de bronze
Catalunya – 2 medalles d’or, 3 de plata i 4 de bronze
Guatemala B – 1 medalla d’or, 1 de plata i 3 de bronze
Finalitzada la competició, la Selecció Catalana de Bowling Six va tornar cap a Catalunya,
satisfeta de la seva actuació i de les experiències viscudes a Guatemala. Cansats, però molt
contents, van arribar a ‘aeroport del Prat, el dimarts 23 a la tarda, on van tenir una gran
rebuda de part de familiars, amics i companys de les bitlles catalanes.
Foto: rebuda a l’aeroport del Prat

Publicada al diari l’Esportiu el dia 2 d’agost
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BITLLES CATALANES: 25È ANIVERSARI DEL SIURANENC D’HORTA (02.08.2019)

109
El passat dissabte 27 de juliol, va
tenir lloc a les pistes de la Plaça
Botticelli del barri d’Horta de
Barcelona, l’acte central de la
celebració del 25è aniversari del
C.B. Siuranenc d’Horta. Com a
convidats, sis clubs d’arreu de
Catalunya, Alls Secs Piquen de
Mont-ras, Fartucs Bitlles de
Cornellà, la Galera, Miralcamp,
Perxa d'Astor de Sant Feliu de
Buixalleu i els badalonins
Termites Llefià, més un equip
format per joves dels Lluïsos
d'Horta.
Després d'un bon esmorzar comença el campionat de bitlles. Es disputen les dues primeres
partides, i seguint el programa previst, a 3/4 de 12 s’han de donar els premis del Fotoconcurs
25. Però la pluja fa acta de presència i esguerra la matinal bitllaire. Mentre es prepara el dinar
de germanor, hi ha temps per lliurar els premis del campionat de bitlles, que guanyen els Alls
Secs Piquen, i els records a totes les persones presents en la celebració
A la tarda para la pluja, i el bon drenatge de les pistes permeten fer una original tirada
individual preparada per a l'ocasió. Tots els bitllaires convidats comproven la dificultat de la
prova. Finalment en José Luís Sánchez dels Alls Secs Piquen queda primer, seguit de Joan Legua
dels Termites i tercer és en Jordi Burgas, també dels Alls Secs.
Foto: Ferran Herrera, president del Siuranenc i José Luís Sánchez guanyador individual
Publicada al diari l’Esportiu el dia 6 d’agost

FCBB: CONVOCATÒRIA DE L’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA (16.08.2019)

110
De conformitat amb el que disposen els nostres estatuts i per acord de la
junta directiva celebrada el 26 de juliol, per la present es convoca a tots els
presidents i presidentes dels Clubs a la sessió de l’Assemblea General
Extraordinària que tindrà lloc dilluns 16 de setembre de 2019 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 convocatoria i a les
17.00 hores en segona i definitiva.
Publicada al diari l’Esportiu el dia 1 d’agost
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BOWLING TENPIN: XAVIER TARIBÓ A LA FINAL DE L’OPEN SÈNIOR DE PARIS (18.08.2019)

111
Els esportistes catalans Álvaro-José Cardona del Joventut AlVici, B.C. juntament amb Enrique Ureta i Xavier Taribó del Club
Bowling Flecha-1 de Barcelona, han participat al Paris Senior
Open, que s’ha celebrat a les instal·lacions de Bowling La
Factory a Moussy le Neuff del 14 al 18 d’agost.
A Xavier Taribó una partida de 273 pals li va valer per
classificar-se per a quarts de final, tot i els bons resultats
obtinguts s’ha quedat a 9 pals de superat el següent tall.
Malauradament una lesió a la primera partida de classificació
va apartar a Enrique Ureta de la competició. Pel que fa a
l’Alvaro no va aconseguir trobar-se còmode a la pista el que va
provocar que els seus resultats fossin insuficients per
classificar-se per a les finals.
Un total de 149 esportistes, 119 homes i 30 dones de 12 federacions europees van prendre
part a la 8 parada de l’ISBT 2019, International Senior Bowling Tour
Foto: Álvaro-José, Enrique i Xavier

BITLLES CATALANES: EL GRAN PREMI CATALUNYA OBRIRÀ LA TEMPORADA OFICIAL
(27.08.2019)

112
El proper dissabte 7 de setembre, les pistes de
bitlles de la Plaça Botticelli seran l'escenari de
l'obertura oficial de la temporada 2019-2020 de
bitlles catalanes, amb la celebració del XI Gran
Premi Catalunya - Supercopa, que aquest any
servirà també per homenatjar al Club de Bitlles
Siuranenc d’Horta amb motiu del 25è aniversari.
Hi participarà el bo i millor de les bitlles catalanes:
el C.B. Vall-llobrega, campió de Catalunya, el C.B.
Godall, campió de la Copa Generalitat, el C.B. Siuranenc d'Horta, com a club amfitrió, i les
Seleccions Catalanes absoluta, sub 25 i infantil, formades pels jugadors i jugadores més
destacats en les competicions individuals de la temporada passada.
Tots els equips disputaran dues partides, jugant-se tots ells el Gran Premi Catalunya. A més,
els equips Vall-llobrega i Godall es disputen entre ells la Supercopa. Sens dubte serà una gran
matinal de bitlles que servirà per homenatjar als millors clubs i jugadors de la temporada
2018/2019 i donar el tret de sortida a la 2019/2020.
Foto: Cartell del campionat

Publicada al diari l’Esportiu el dia 6 de setembre
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BITLLES CATALANES: TOT A PUNT PER LA 12A COPA GIRONINA (04.09.2019)

113
La delegació de Girona ja te tot a punt per a la celebració
de la 12a edició de la Copa Gironina, que enguany acull
Torrent, està prevista la participació dels millors jugadors i
jugadores de la temporada 2018-2019.
La competició se celebrarà aquest diumenge 8 de setembre
a les magnifiques pistes del CB Torrent, on Manel Cruz del
C.B.C. Pessebristes de Palafrugell, campió de l’any passat
rebrà la replica de la copa i farà el traspàs al nou campió.
Foto: pistes de bitlles de Torrent
Publicada al diari Mundo Deportivo el dia 6 de setembre

BITLLES CATALANES: LA SELECCIÓ INFANTIL GUANYA EL GRAN PREMI CATALUNYA I
GODALL LA SUPERCOPA (09.09.2019)

114
La Selecció Catalana Infantil ha sorprès al bo i millor de
les bitlles catalanes i s’ha proclamat campiona de la
onzena edició del Gran Premi Catalunya de bitlles
catalanes, disputat el dissabte 7 de setembre a les pistes
del C.B. Siuranenc d’Horta, club que celebra el seu 25è
aniversari. En aquest mateix campionat, el C.B. Godall,
campió de la Copa Generalitat, s’ha endut la Supercopa.
Han format la Selecció Infantil Jordi Monfulleda (la Penya
del Bistec), Jordi Martínez (Vilafranca), Marta Subirats (Catalònia de Jesús), Pol Viladrich
(Olius), i Dúnia Rangel i Sara Arasa (Godall). Aquests joves bitllaires han aconseguit un tota de
751 punts en les dues partides que han disputat, superant al Siuranenc d’Horta, segon
classificat amb 746 punts i a la Selecció Absoluta (742), que ha quedat en tercera posició.
L’equip de Godall, format per Ximo Montserrat, Ana Maria Muñoz, Hipólito Meiriño, Ramon
Centelles i Jaume Fandos, quart en el Gran Premi amb 742 punts, ha superat per tant sols 1
punt al Vall-llobrega, actual campió de Catalunya, amb qui es jugava la Supercopa. La Selecció
Sub 25 ha estat la sisena classificada amb un total de 678 punts
El lliurament de trofeus i records als participants, ha estat presidit per la Regidora del Districte
d’Horta Guinardó de Barcelona, Rosa Alarcón, acompanyada del President del Consell del
Districte, Max Zañardo. També hi eren presents el president i vicepresident de la Federació
Catalana de Bitlles i Bowling, Joan Ricart i Abel Sensarrich, i el president del C.B. Siuranenc
d’Horta, Ferran Herrera.
Foto: Godall equip campió Supercopa 2019
Publicada al diari Sport el dia 10 de setembre i a Mundo Deportivo el 11 de setembre
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BITLLES CATALANES: VERÒNICA ENTRENA CAMPIONA DE LA 12A COPA GIRONINA
(10.09.2019)

115
Verònica Entrena de La Penya del Bistec de
Tordera es va erigir campiona de la 12a
Copa Gironina, celebrada diumenge 8 de
setembre a Torrent, amb la participació
dels 64 millors jugadors de la lliga 20182019.
Merescuda victòria de Verònica que va
obtenir molt bons resultats en el decurs de
la competició, en els enfrontaments de
semifinals, Veronica es va imposar per 84 a
68 a Jesús Espinosa del CB Esclanyà, mentre
Teresa Botet del CB Palamós s’imposava a
Raul Leyes del Vall-llobrega per la mínima
76 a 74, la final la van disputar Verònica
Entrena contra Teresa Botet amb victòria
de la primera per 68 a 58, el tercer lloc va
estar per Raúl Leyes i el quart lloc per Jesús Espinosa.
En la final consolació la victòria va ser per Manel Carrasco del Club de Bitlles Torrent en vèncer
a la companya de club, Visi Salcedo per 84 a 62, quedant en tercera posició, Ramon García del
CB Mont-ras va guanyar el pas a la final en vèncer Daniel Duch del C.B. Torrent per 76 a 64,
ajustada partida final entre Ramon Garcia i Manel Carrasco 66 a 62.
Cal destacar la única partida de 90 assolida per Teresa Botet del Club de Bitlles Palamós i actual
campiona individual de Catalunya en categoria absoluta.
La competició organitzada pel Club de Bitlles Els Cremats de Mont-ras, enguany amb la
col·laboració del Club de Bitlles Torrent que els va cedir les magnifiques pistes en un marc
incomparable en mig del bosc, va cloure amb el tradicional lliurament de trofeus de mans
d’Ernest Darder, delegat de Girona de la Federació Catalana de Bitlles i Bowling i Enric Caner
representant de l’Ajuntament de Torrent, acompanyats per Visi Salcedo, presidenta del CB
Torrent i Manel Cruz, campió de l’any passat que com ja és tradició va fer el traspàs de copa de
campió, en el mateix acte en Josep Marcó del CB. Els Cremats va nomenar als 11 campions
anteriors.
Foto 1: Podi Copa Gironina amb Ernest Darder i Enric Caner
Foto 2: Podi final consolació amb Ernest Darder i Enric Caner
Publicada al diari Sport el dia 13 de setembre
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BOWLING TENPIN: 12È CAMPIONAT DE CATALUNYA QUBICA-AMF (13.09.2019)

116
Les instal·lacions de Bowling d’Aro de Platja d’Aro, acullen la 12a
edició del Campionat de Catalunya Qubica-AMF que tindrà lloc el
14 i 15 de setembre.
Els campions masculí i femení, representaran a la Federació
Catalana de Bitlles i Bowling en la 55a edició de la Copa del Món
Qubica-AMF que tindrà lloc a Palembang – Indonèsia del 16 al 24
de novembre de 2018.

BOWLING TENPIN: LIA MOJARRO I LLUÍS MONTFORT CAMPIONS DE CATALUNYA DEL QUBICAAMF (15.09.2019)

117
Lia Mojarro de l’Xtreme Bowling Club de Sant Joan Despí i Lluís
Montfort del Sweetrade Bowling Club – Les Franqueses, s’han
erigit campions del 12è Campionat de Catalunya Qubica-AMF,
que s`ha celebrat a les instal·lacions de Bowling D’Aro els dies
14 i 15 de setembre i representaran a la Federació Catalana
de Bitlles i Bowling, a la 55a Copa del Món Qubica-AMF 2019,
que tindrà lloc a Palembang (Indonèsia) del 16 al 24 de
novembre de 2019.
Emocionant final femenina entre Lia i Marina Sardà del
Sweetrade Bowling Club, Lia ha vençut a Marina només per 28
pals desprès del frec a frec mantingut en el decurs de les 21 partides disputades a la
competició, el tercer lloc ha estat per Keyla Vásquez també de Club Xtreme.
En la categoria masculina, Lluís Montfort, tot i liderar la competició en tot moment no li han
posat fàcil la victòria entre Artur Colomer, company de Club i Axel Guimó del BC Diagonal que
li han anat trepitjant els talons tota la competició, Lluis va aconseguir les dues millors sèries en
la fase de classificació 1210 i 1345 i la millor partida de tot el torneig amb 279 pals, mentre
que en semifinals Artur a escurçat la diferència amb una sèrie de 1363.
Podi femení: Lia Mojarro (3897 pals), Marina Sardà (3869 pals) i Keyla Vásquez (3703 pals).
Podi masculí: Lluis Montfort (4941 pals), Artur Colomer (4905 pals) i Axel Guimó (4727 pals).
Aquesta no serà la primera representació pels nostres esportistes a la Copa del Món, Lluís va
ser el nostre representant el 2017 a Hermosillo (Mèxic) on va assolir la 17a posició, la millor
classificació fins ara, per Lia aquesta és la tercera participació, al 2014 va debutar a Wroclaw
(Polònia) i l’any passat a Las Vegas (EUA). Un total de 18 esportistes de 8 clubs catalans han
pres part a la competició organitzada per la Federació Catalana de Bitlles i Bowling, el
lliurament de trofeus ha anat a càrrec d’Axel Guimó, secretari de la FCBB acompanyat per
Patrick Guerre, president del Club Sweetrade i Eloi Cinca col·laborador del torneig.
Foto1: Lluis Montfort i Lia Mojarro - Foto2: Podi amb els campions i campiones
Publicada al diari l’Esportiu el dia 20 de setembre
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BITLLES CATALANES: GRAN ÈXIT DE LA SELECCIÓ CATALANA INFANTIL (17.09.2019)

118
La Selecció Catalana Infantil es va proclamar
campiona del Gran Premi Catalunya 2019,
disputat a Horta (Barcelona), el passat 7 de
setembre, imposant-se als millors equips del
moment i a les seleccions absoluta i sub 25. La
selecció, formada pels campions i campiones de
Catalunya de les categories benjamina, alevina i
infantil, va aconseguir un total de 751 punts i 62
bitlles en la suma de les dues partides disputades.
Els integrants de la selecció van ser:
Dúnia Rangel Luna (C.B. Godall) – va ser la millor
jugadora femenina del Gran Premi amb un total
de 164 punts i 15 bitlles. És campiona de
Catalunya benjamina 2019 i segona l’any 2018.
També ha estat la primera en els Circuits
Individuals de categoria benjamina de la
temporada 18-19.
Jordi Monfulleda Matas (C.B. la Penya del Bistec) – Campió de Catalunya benjamí 2019 i segon
en els Circuits Individuals d’aquesta categoria en la seva primera temporada com a jugador de
bitlles.
Marta Subirats Cid (C.B. Catalònia de Jesús) – Campiona de Catalunya alevina 2019 i tercera de
categoria benjamina el 2016. Tercera en els Circuits Individuals alevins la temporada 18-19.
Jordi Martínez Montero (C.B. Vilafranca) – Campió de Catalunya aleví 2019 i segon i tercer en
categoria benjamina els anys 2017 i 2018 respectivament. Ha estat segon en el Circuits
Individual de la passada temporada.
Sara Arasa Millán (C.B. Godall) – Campiona de Catalunya els anys 2015 i 2016 en categoria
benjamina, 2017 i 2018 en categoria alevina i 2019 en infantil. També ha dominat els Circuits
Individuals d’aquestes categories aquests mateixos anys. La Sara ha format part de la Selecció
Catalana Infantil en les quatre ocasions en que aquesta selecció ha estat convocada.
Pol Viladrich Bueno (C.B. Olius) – Campió de Catalunya Infantil 2019 i de categoria alevina l’any
2016. Ha estat primer dels circuits en categoria alevina la temporada 2016-17 i en infantil les
dues següents. Va formar part de la primera selecció infantil l’any 2016.
L’èxit d’aquest jovent demostra el gran nivell de joc de les noves generacions de bitllaires, que
ben aviat tornaran a la competició oficial amb la posada en marxa dels Circuits Individual i les
lligues promocionals de bitlles catalanes.
Foto: Selecció Catalana Infantil 2019

Publicada al diari Sport el dia 18 de setembre
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BITLLES CATALANES: LA SÉNIA A PRIMER LÍDER DE 2A DIVISIÓ A LA LLIGA TERRES DE L’EBRE
(19.09.2019)

119
Després de disputar-se la
primera jornada de
segona divisió de la Lliga
Terres de l’Ebre
2019/2020, l’equip A del
C.B. la Sénia encapçala la
classificació amb 4 punts,
empatat amb cinc equips
més a qui supera en punts
de joc. Fora Forat
(Vinaròs), i Amposta C són
segon i tercer
respectivament.
La primera jornada es va jugar el diumenge passat, 15 de setembre, a les pistes de bitlles de la
Zona Esportiva de la Sénia, i va reunir a 14 dels 15 equips que formen aquesta temporada la
segona divisió. El proper diumenge dia 22, es disputarà la 1a jornada de primera divisió,
formada per 12 equips, a partir de les 10 del matí a les pistes de l’Estadi Municipal d’Amposta.
Foto: Tots els participants de segona divisió a la Sénia, durant la primera jornada de lliga

BOWLING: LA SELECCIÓ CATALANA AL SWISS INTERNATIONAL TEAM EVENT (20.09.2019)

120
Nova participació de la selección catalana al Swiss
International Team Event, que tindrà lloc aquest cap de
setmana a les magnifiques instal·lacions de Bowling
Miami d’Echandens – Lausana.
Els equips els formen, Artur Colomer, Axel Guimó, Lluis
Montfort i Moisés Pérez, en categoría masculina, Keyla
Vásquez, Lia Mojarro, Marina Sardà i Núria Crespo,
formen l’equip femení. L’expedició , viatjaran a
Lausana divendres 20 per preparar la competició que
s’inicia dissabte.
Ja fa 12 anys que se celebra aquesta 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.
Foto: Selecció masculina i femenina
Publicada al diari Sport el dia 20 de setembre
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BITLLES CATALANES: ROSER ENRICH I PAULINO GARCÍA CAMPIONS DE LLEIDA
(23.09.2019)

121
Roser Enrich del C.B. Ametllers, i Paulino García del C.B. los
del Huerto, es van proclamar campions en la segona edició
del Campionat Individual de Lleida celebrat a El Pi de Sant
Just – Olius (Solsonès), el passat 22 de setembre.
El campionat es va celebrar seguint el format del Campionat
de Catalunya Individual. Tots els participants, que van
obtenir la classificació gràcies als Circuits Individuals 201819, van disputar dues partides de classificació, i un cop
sumades les puntuacions, es van classificar per la final els 10
millors homes i les 5 millors dones. En la final, Roser Enrich
es va imposar a Carme Canals (Olius), i Katia Martín (los del Huerto), segona i tercera
classificades en categoria femenina. En categoria masculina, darrera Paulino García, van
classificar-se Miguel Ferrer (Olius), i Jordi Vilanova (Tàrrega).
Un total de 40 esportistes, 30 homes i 10 dones, representant a 11 clubs de les Terres de
Ponent van prendre part a la competició organitzada pel C.B. Olius amb el suport de
l'Ajuntament d'Olius, el Consell Comarcal del Solsones i la Federació Catalana de Bitlles i
Bowling.
En finalitzar el campionat es van lliurar els preceptius trofeus als millors jugadors i jugadores.
Es van encarregar de fer-ho l’alcalde d’Olius Toni Màrquez, Sara Alarcón, Presidenta del
Consell Comarcal del Solsonès, Koen Balcaen, president del C.B. Olius, acompanyats del
Senador Xavier Castellana i la regidora d’Olius Dolors Travesset.

BITLLES CATALANES: COMENÇA LA LLIGA CATALANA 2019-2020 (26.09.2019)

122
El proper cap de setmana 28/29 de es
posarà en marxa la novena edició de la Lliga
Catalana de bitlles. Els 49 equips inscrits
començaran a competir dividits en 6 grups
territorials, i lluitaran per aconseguir la
classificació pel Campionat de Catalunya de
Clubs 2020.
Els grups 3, 4 i 5, formats per equips de
Girona (el grup 3), i de les Terres de Ponent
començaran la competició aquest cap de
setmana, mentre que els grups 1, 2 i 6, formats majoritàriament per equips de la província de
Barcelona els dos primers, i per equips de les Terres de l’Ebre el grup 6, començaran a
competir el primer cap de setmana d’octubre.
Foto: el C.B. Alcoletge competirà en el Grup 4
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BOWLING TENPIN: COMENÇA LA 30A EDICIÓ DE LLIGA CATALANA (03.10.2019)

123
Aquest cap de setmana comença la 30a edició de la
Lliga Catalana de Bowling Tenpin, amb la primera i
segona divisió.
Les instal·lacions de Diverlan Les Gavarres de
Tarragona dissabte acolliran el grup A de la segona
divisió a les seves instal·lacions i diumenge als
equips de la primera divisió.
Els equips que conformen el grup B de la segona
divisió debutaran a les pistes de New Park Vallès de
Terrassa.
El cap de setmana del 19-20 serà el torn de la divisió d’honor que enguany debuta a Salt i la
tercera divisió que disputarà els seus partits a les instal·lacions de Ilusiona Splau de Cornellà de
Llobregat.
Un total de 36 equips de tota Catalunya participen a la lliga que primer cop és mixta, la
competició està organitzada per la Federació Catalana de Bitlles i Bowling.
Foto: Vista Bowling Les Gavarres

BOWLING TENPIN: CATS AL CAPDAVANT DE LA CLASSIFICACIÓ (08.10.2019)

124
Bon debut en la primera jornada de Lliga catalana
del Club Cats Bowling de Mataró, format per Manu
Hernández, Pablo Caballero, Pedro López, Pere
Escobar i Rafael Puig, el conjunt del Maresme va
aconseguir 40 punts i encapçalen la classificació del
grup B de la segona divisió.
Les Instal·lacions de New Park Vallés de Terrassa van
acollir la primera jornada d’aquest grup formada pels
equips dels clubs, Cats de Mataró, Granollers de
Montmeló, Mediterrània, Barcelona i Breaking
Bowlers de Barcelona i Xtreme de Sant Joan Despí. El
millor jugador de la jornada va ser Fernando Sanz del
CB Barcelona amb un total de 1914 pals, mentre la
millor partida la va aconseguir el veterà jugador del
Mediterrània, Carlos Iranzo amb una partida de 257
pals.
Foto: Club Cats Bowling
Publicada al diari l’Esportiu el dia 11 d’octubre
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BOWLING TENPIN: LLEIDA ACULL LA TERCERA PROVA DEL CIRCUIT SÈNIOR (10.10.2019)

125
Aquest cap de setmana les
instal·lacions de Ozone Lleida acullen la
tercera prova del circuit sènior, està
prevista la participació de 37
esportistes de 15 clubs de tota
Catalunya.
Vicens Ventura del CB Penedès del El
Vendrell, que encapçala la classificació
general amb 140 punts no es perdrà la
cita de Lleida així com Jordi Ambrós del
CB Barcelona (133 punts) i Carlos Martí
del Club Cat Bowling Figueres que va
tercer amb 127 punts.
Foto: grup de participants de la 2a prova

DAVANT LA SENTÈNCIA DEL PROCÉS - UNA CRIDA A LA LLIBERTAT COM A ESPAI DE
CONSENS (14.10.2019)

126
Manifest llegit avui a les 13.30 h a la Plaça Sant Jaume en la concentració d'entitats i sindicats
de la societat civil de Catalunya en relació a la sentència del Tribunal Suprem al judici als
líders civils i polítics catalans.
Avui 14 d’octubre hem conegut la sentencia del Tribunal Suprem al judici als líders de la
societat civil i representants polítics. Una sentència que condemna a
Oriol Junqueras per sedició i malversació, a 13 anys de presó
Jordi Turull per sedició i malversació, a 12 anys de presó
Raül Romeva per sedició i malversació, a 12 anys de presó
Dolors Bassa per sedició i malversació, a 12 anys de presó
Carme Forcadell per sedició, a 11 anys i 6 mesos de presó
Quim Forn per sedició, a 10 anys i 6 mesos de presó
Josep Rull per sedició, a 10 anys i 6 mesos de presó
Jordi Sànchez per sedició, a 9 anys de presó

94

Jordi Cuixart per sedició, a 9 anys de presó
Meritxell Borràs per desobediència, a 60.000 € de multa
Carles Mundó per desobediència, a 60.000 € de multa
Santi Vila per desobediència, a 60.000 € de multa
Les entitats socials sotasignades, representants de diferents sectors del nostre país i
compromeses amb els valors de la pau i el diàleg com a principis indestriables de tota
societat democràtica,
MANIFESTEM:
PRIMER: Entenem que aquesta sentència significa la culminació d’un procés de judicialització
de la política, punt al qual mai no s’hauria d’haver arribat.
SEGON:
 Manifestem el nostre desacord amb la sentència, que no resol el conflicte polític, i
denunciem la injustícia a la que s’enfronten totes les persones condemnades.
 Denunciem les conseqüències greus que aquesta sentència té sobre els drets polítics de la
ciutadania i els drets de manifestació, d’expressió, de lliure associació i de dissidència
política, suposant un retrocés per la qualitat democràtica de la nostra societat.
 Denunciem les greus conseqüències que la sentència té per la normalitat política a
Catalunya i els seus efectes per a l’autogovern de la Generalitat.
TERCER:
 Treballarem per la llibertat dels condemnats des d’amplis espais de consens socials i
polítics a Catalunya i Espanya.
 Fem una crida als partits polítics i institucions públiques per trobar el camí de la política
posant fi a la judicialització d’un conflicte polític.
 Fem una crida a la ciutadania a participar a les mobilitzacions de tots els espais compartits
que contribueixen a reforçar la cohesió i la convivència des de la fermesa en les
reivindicacions dels drets democràtics i les llibertats.
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BITLLES CATALANES: TOTES LES LLIGUES EN MARXA (15.10.2019)

127
El proper cap de setmana 19/20
d’octubre es disputarà jornada de
totes les lligues oficials de bitlles
catalanes de tota Catalunya. Pel què fa
a Lliga Catalana es jugarà la segona
jornada dels grups 1, 2 i 6, mentre que
els grups 3, 4 i 5 disputaran la tercera.
Vinaròs (Baix Maestrat), acollirà la
tercera jornada de la Lliga Terres de
l’Ebre de primera divisió. Al Baix
Empordà, Esclanyà serà la seu de la
segona jornada de la Lliga Giroan,
mentre que aquest proper diumenge,
la Lliga Barcelona tindrà tres seus
diferents: Badalona (Barcelonès), Sant Martí Sarroca (Alt Penedès), i el Parc Central del
Poblenou a Barcelona. Hostalric (la Selva), acollirà per primera vegada una jornada de la Lliga
Selva-Alt Maresme. Serà el dissabte 19 a les 16 hores amb la celebració de la segona jornada
d’aquesta lliga.
Foto: Bellpuig i Igualada competeixen en el Grup 5 de Lliga Catalana

Publicada al diari Mundo Deportivo el dia 18 d’octubre

BOWLING TENPIN: DOL PER LA MORT DE RICARDO GALLEGO (17.10.2019)

128
La Federació Catalana de Bitlles i Bowling lamenta profundament
la pèrdua de Ricardo Gallego Castillo, que va ser vicepresident de
la FCBB fins el 2012, figura destacada i estimada del bowling
català, ha traspassat avui a Barcelona a l’edat de 73 anys.
Ricardo Gallego es va introduir al món del bowling a finals dels
anys 80 fundant el que va ser el seu primer club, el Flecha-1, més
endavant va fitxar pel Diagonal, on va assolir tots els títols per
equips possibles, del que va ser president i amb el que va cloure
la seva vida esportiva a causa de la malaltia.
En Ricardo va ser un magnífic directiu i un gran mecenes
d’aquest esport, sempre disposat a la promoció de l’esport i dels
esportistes. Va impulsar el Trofeu CATALONIA OPEN GALASA,
una de les proves importants del circuit europeu del 2005 al
2011, i va dirigir els equips de la selecció catalana de bowling
tant en competicions nacionals com internacionals.
Els que el van conèixer i compartir pistes sempre en tindran un bon record.
Descansa en pau.
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BOWLING: MANUEL CALZADO MILLOR JUGADOR DE LA TERCERA PROVA (21.10.2019)

129
Manuel Calzado del Club Bowling Flecha 1 de Barcelona,
va ser el millor classificat de la tercera prova del Circuit
Sènior 2019-2020, obtenint 64 punts empatat amb
Antonio Segura del Club Granollers que va ser segon, la
prova es va celebrar a les instal·lacions de Bowling Ozone
Lleida els dies 12 i 13 d’octubre.
Els bons resultats obtinguts pel Manuel, li han valgut pujar
del vuitè al segon lloc de la classificació general que
encapçala Vicens Ventura del Club Bowling Penedès de El
Vendrell des de la primera prova, Antonia Rius de l’ABCS
2015 es tercera.
Un total de 35 esportistes de 15 clubs catalans han participat a la competició. La propera prova
tindrà lloc a les instal·lacions d’Ilusiona Girobowling de Salt els dies 11 i 12 de gener.
Foto: Grups dissabte i diumenge

BITLLES CATALANES: ÈXIT D’INSCRIPCIÓ EN LA NOVENA EDICIÓ DELS CIRCUITS INDIVIDUALS
(23.10.2019)

130
Aquest cap de setmana 26/27 d’octubre es posa en marxa la
competició individual de bitlles catalanes d’aquesta temporada.
En aquesta novena edició dels Circuits Individuals, dividits en
categories d’edat (sènior, sub 25 i infantil), hi ha hagut una gran
inscripció que sobrepassa els 500 participants, representant a
59 clubs de tot el país.
Dissabte dia 26 hi haurà competició a Godall (Montsià),
Badalona (Barcelonès), el Pi de Sant Just – Olius (Solsonès),
Mont-ras (Baix Empordà), i Tordera (Maresme). El diumenge
27, la competició es traslladarà a les seus de la Galera i Amposta
(Montsià), Vall d’Hebron (Barcelona), Torelló (Osona), Igualada
(Anoia), Cervera (Segarra), Bellpuig i Tàrrega (Urgell), Ivars (Pla
d’Urgell), Benavent de Segrià (Segrià), i repeteix Olius al
Solsonès.
Les següents jornades d’aquests circuits es disputaran els caps
de setmana 23/24 de novembre de 2019, 25/26 de gener, 29 de febrer/ 1 de març, 28/29 de
març, i 9/10 de maig de 2020. Els millors jugadors i jugadores, un cop disputades totes les
jornades, es classificaran pel Campionat de Catalunya Individual 2020.
Foto: Podi del Circuit Individual Sènior 2018/2019

Publicada al diari Sport el dia 25 d’octubre
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BOWLING TENPIN: CORNELLÀ ACULL PER PRIMER COP LA LLIGA CATALANA (25.10.2019)

131
Aquest cap de setmana comença la
Lliga Catalana pel equips de 3a divisió,
les instal·lacions de Ilusiona Splau de
Cornellà de Llobregat acolliran la
primera jornada, serà el debut per a
molts equips i el de les instal·lacions,
atès que serà el primer cop que es
disputa una competició oficial.
Desprès d’unes quantes temporades la
tercera divisió torna a estar al
complert amb 12 equips que formen
els grups A i B, els 12 equips lluitaran
per obtenir la plaça directa d’ascens o
bé una de les places que els donarà
l’opció a la final.
Els equips de primera i segona divisió van començar la Lliga el 5 i 6 d’octubre, mentre que la
divisió d’honor ho farà diumenge 3 de novembre a les instal·lacions de Ilusiona Girobowling de
Salt.
Un total de 36 equips de tota Catalunya participen a la lliga que primer cop és mixta, la
competició està organitzada per la Federació Catalana de Bitlles i Bowling.
Foto: pistes bowling Splau

98

BOWLING: MEDITERRÀNIA LIDER DE 3A DIVISIÓ DEL GRUP B (27.10.2019)

132
L’equip D del Mediterrània Bowling Club, format per
Daniel i Jaume López de Murillas, Jordi Picas,, Ramon
Puyo i Ricardo Serrao, ha estat el millor equip de la
primera jornada de la Lliga Catalana de 3a divisió
aconseguint 41 punts dels 50.
Aquest cap de setmana les Instal·lacions d’Ilusiona
Splau, situades al Centre Comercial Spalu de Cornellà,
han acollit la primera jornada dels grups A i B que
conformen la 3a divisió. En la jornada celebrada
dissabte amb els equips del grup A, el capdavanter és
l’equip C del Joventut Al-Vici de Castelldefels també
amb 41 punts.
El grup A, juntament amb el Joventut Al-Vici el formen, Seeker’s CB i Mediterrània C de
Barcelona, CB Penedès del Vendrell, CB Terrassa B i Team Ilerdense de Lleida, mentre que el
grup B el formen, juntament amb el Mediterrània D, Comarcal de Terrassa, Sant Andreu i Les
Corts de Barcelona, Terrassa C i C.B. Girona de Salt.
Pel que fa als resultats individuals, Irene Molera del Club Les Corts ha estat la millor de la
jornada amb 176 de mitjana, i Daniel López de Murillas del Mediterrània ha aconseguir la
millor partida amb 234 pals.
La propera jornada està prevista pels dies 16 i 17 de novembre, els equips del grup A,
disputaran les seves partides a les instal·lacions d’Ozone Lleida, mentre els equips del grup B es
desplaçaran a Platja d’Aro.
Foto: Equip D Mediterrània BC.
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BITLLES CATALANES: JORNADA DE LA LLIGA SELVA-ALT MARESME A HOSTALRIC
(28.10.2019)

133
Per primera vegada, Hostalric ha acollit una
jornada de la Lliga Selva-Alt Maresme de bitlles
catalanes. Ha estat el passat dissabte 19
d’octubre, quan s’han disputat a les noves pistes
de bitlles d’aquesta localitat, les partides
corresponents a les jornades 3 i 4 d’aquesta
competició. El club local, Club de Bitlles
Emmurallats, presidit per Francesc Sitjà, ha
demostrat que tot i ser un club novell en aquesta
competició, disposa d’una gran capacitat
d’organització.
Esportivament, la jornada ha servit per refermar el lideratge de l’equip A del Mallorquines-Sils
i el Calella Marxa Far, que han guanyat totes les partides disputades fins ara. Els segueixen,
amb tres victòries i una derrota Calella Marxa Torretes, Perxa d’Astor Taronja i Blanes.
Malauradament la festa bitllaire no ha estat complerta, ja que s’han hagut d’ajornar alguns
enfrontaments degut al traspàs de Josep Luna, jugador del C.E. la Bitlla Atòmica de Tordera, i
familiar de diferents membres del C.E. Bitllaires de Fogars, a qui donem el més sentit condol.
Foto: Pistes de bitlles d’Hostalric

Publicada al diari Sport el dia 29 d’octubre
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BITLLES CATALANES: EN MARXA ELS CIRCUITS INDIVIDUALS (30.10.2019)

134
520 esportistes de 60 clubs de tot el país participen en
la novena edició dels Circuits Individuals de bitlles
catalanes, que s’han posat en marxa aquest passat cap
de setmana 26/27 d’octubre, amb la celebració de les
dues primeres partides. La jornada s’ha celebrat a 17
seus diferents repartides per les quatre províncies
catalanes.
Les millors jugadores en les diferents categories
femenines han estat Maria Gómez (COP), en categoria sènior, Mariona Trullols (Olius), en sub
25. Pel què fa a les categories del Circuit Infantil, benjamina, alevina i infantil, han estat
respectivament Laia Riu (Fartucs Bitlles), Marina Villalbí (Godall), i Marta Subirats (Catalònia de
Jesús)
En homes, Ferran Herrera (Siuranenc d’Horta), i Manel Solsona (Ivars), han estat els millors en
categoria sènior, mentre que en sub 25 qui més ha puntuat ha estat Emmanuel Ortega (Alls
Secs Piquen). Marc García (la Sénia), Arnau Barrera (la Penya del Bistec), i Abel Cabellé (la
Penya del Bistec), han estat els millors en les categories benjamina, alevina i infantil.
La propera jornada se celebrarà el cap de setmana 23/24 de novembre, i també comptarà amb
17 seus diferents, 4 el dissabte 23 i 13 el diumenge 27.
Foto: Ferran Herrera (Siuranenc d’Horta),competint a la seu de Torelló

Publicada al diari Sport el dia 1 de novembre

FCBB: 8 CLUBS GUARDONATS A LA FESTA DE CAMPIONS DE MUNDO DEPORTIVO (31.10.2019)

135
El passat divendres es va celebrar la 36a edició de la Festa
Homenatge als Clubs de Catalunya - Trofeu Campions del
Mundo Deportivo, 8 clubs de la Federació Catalana de Bitlles i
Bowling van rebre el trofeu de mans de David Escudé, de
l’Ajuntament de Barcelona.
En la modalitat de Bowling; Joventut Al-Vici, C.B. per l’ascens a
la primera divisió de Lliga Catalana, Mediterrània BC, campions
final ascens 2ª divisió Lliga Catalana, Terrassa BC, campions 2ª
divisió i ascenso a primera i l’Xtreme Bowling Club pel seu
ascens a la divisió d’Honor de Lliga Catalana.
Pel que fa als Clubs de Bitlles Catalanes, dos guardons pel Club de Bitlles Vall-llobega,
campions de Catalunya de Clubs i campions de Lliga Catalana, grup 3, Club Bitlles Sabadell i
Club Bitlles Guinardò, campions de Lliga Catalana grup 4 i 6 respectivament.
Foto: foto grup guardonats Bitlles i Bowling
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BOLOS LEONESES: EL NEGRILLÓN AMFITRIÓ DEL MÀSTER DE BOLOS LEONESES
(31.10.2019)

136
Aquest diumenge, les pistes del Club de Bolos El
Negrillón, situades al Poliesportiu Sergio Manzano de
Bellvitge, acullen la 17a edició del Campionat Màster
de Catalunya.
Està prevista la participació dels millors jugadors
d’aquest esport, dels clubs CB Horta i CB El Negrillón.
Foto: foto grup participants 2018

BOLOS LEONESES: ANDRÉS GONZÁLEZ CAMPIÓ DEL MÀSTER 2019 (04.11.2019)

137
Èxit dels jugadors del Club de Bolos
Leoneses el Negrillón de l’Hospitalet,
en la 17a edició del Torneig Màster de
Catalunya, Andrés González es va erigir
campió del torneig 2019 amb un total
de 685 punts, seguit de Santiago
Martínez i Ramon Cuesta amb 658 i
635 respectivament.
Pel que fa a la segona categoria,
ajustats resultats entre el primer i
segon classificat, Manuel Marcos del
Negrillón s’ha imposat a Gregorio Valcarcel també del Negrillón per només 10 punts de
diferència, el tercer lloc ha estat per Luis Manuel Gonzalez del Club de Bolos Leoneses de Horta
amb 402 punts.
La competició es va celebrar diumenge 3 de novembre amb la participació dels 15 millors
classificats de la primera categoria i els 8 millors de segona, a les pistes del Club El Negrillón,
situades al Poliesportiu Sergio Manzano de Bellvitge.
El tradicional lliurament de trofeus va tancar la jornada esportiva, els guardonats els van rebre
de mans de Joan Ricart, president de la Federació de Bitlles i Bowling. En el mateix acte s’ha
lliurat als clubs Negrillón i Horta un joc de bitlles.
La competició ha estat organitzada pel Club de Bolos Leoneses El Negrillon, amb la col·laboració
de la Federació Catalana de Bitlles i Bowling.
Foto: Grup del participants amb Joan Ricart
Publicada al diari Mundo Deportivo el dia 6 de novembre
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BOWLING TENPIN: SWEETRADE LIDERA LA DIVISIÓ D’HONOR (05.11.2019)

138
L’equip A del Sweetrade Bowling Club – Les Franqueses
amb, Artur Colomer, Àlvar Cardona, Lluís Montfort,
Íngrid Julià i Andrés Sanz, encapçalen la classificació de
divisió d’honor de la Lliga Catalana, en la primera
jornada celebrada diumenge passat.
El conjunt vallesà va aconseguir 40 punts dels 50 que
estan en joc a cada concentració, en la classificació
provisional el BC Diagonal de Sant Vicenç dels Horts és
2a amb 38 punts i el Joventut Al-Vici A de Castelldefels
tercer amb 34 punts.
Cal destacar el debut d’Íngrid Julià a la divisió d’honor, primera dona que ho fa en aquesta
divisió. Joan Vall del BC Diagonal, va ser el millor jugador de la jornada amb un total de 2190
pals aconseguint la millor partida 297 pals i quedant-se a 3 d’aconseguir la partida perfecte
(300).
Les Instal·lacions de Ilusiona Girobowling de Salt, van acollir la primera jornada d’aquest grup
formada pels equips dels clubs, Sweetrade A, Diagonal, Joventut Al-Vici A, Diamond de
Sabadell, Cat Figueres i Xtreme A de Sant Just Desvern.
La propera jornada se celebrarà diumenge 10 de novembre a les instal·lacions Ilusiona Splau de
Cornellà de Llobregat
Foto: Sweetrade BC – Les Franqueses
Publicada al diari l’Esportiu el dia 8 de novembre

BOWLING TENPIN: PARTICIPACIÓ CATALANA AL FLANDERS OPEN SÈNIOR (07.11.2019)

139
Bons resultats d’Álvaro-José Cardona en la seva participació en
solitari al Flanders Sèniors Open, celebrat el passat cap de
setmana a les instal·lacions d’Euro Bowling situades a la ciutat
belga de Duerne.
El representant català va obtenir un total de 3435 pals (190,83
de mitjana) classificant-se en 52 posició d’un total de 106
participants de 8 països europeus. Aquesta ha esta la 10a
competició del International Seniors Bowling Tour.
Martina Beckel d’Alemanya va guanyar el torneig en categoria
femenina al imposar-se per 258 a 246 a Veronique Perniaux de
Bèlgica, en categoria masculina l’Anglès Alan Jenkins va
superar a Herman Wimmer d’Alemanya per 283-245 en la final
de defensa de posició.
Publicada al diari Sport el dia 8 de novembre
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BOWLING TENPIN: FERNANDO GÓMEZ PARTICIPA AL GOES SÈNIOR OPEN (12.11.2019)

140
Bons resultats de Fernando Gómez del Joventut Al-Vici, C.B. de
Castelldefels, al 1st Goes Sènior Open, que es va celebrar del 3 al 8 de
desembre a les instal·lacions de Bowling Goes, situades a la ciutat de
Goes, Països Baixos.
Fernando tot i quedar-se a 13 pals d’entrar a la final va obtenir molt
bons resultats amb un total de 3553 pals (197,38 de mitjana). D’altra
banda cal destacar la tercera posició final del gran jugador i amic José
Ignacio Estevez “Jochi” que va classificar-se amb una sèrie de 1441
(240,17 de mitjana) i va assolir la millor partida del campionat amb 299,
Jochi va entrar primer a la final i va classificar-se 3r en acabar el primer
pas de semifinals, va superar el segon pas en la quarta posició i en la decisiva va recuperar la
tercera plaça.
Un total de 134 esportistes, 99 homes i 35 dones de 12 federacions europees (Alemanya,
Anglaterra, Catalunya, Bèlgica, Escòcia, Espanya, Finlàndia, França, Itàlia, Malta, Països Baixos i
República Txeca) van prendre part a l’11 i darrera parada de l’ISBT 2019, International Senior
Bowling Tour.
Foto: Fernando Gómez

BITLLES CATALANES: JORNADA DE LLIGA BARCELONA A LA RÀPITA (13.11.2019)

141
Per primera vegada, la Ràpita – Sta. Margarida i els
Monjos (Alt Penedès), ha acollit una jornada de la
Lliga Barcelona de bitlles catalanes. Ha estat el
passat diumenge 10 de novembre, quan s’han
disputat al camp de futbol d’aquesta localitat, les
partides corresponents a les jornades 5 i 6 del Grup
A d’aquesta competició. El club local, Club de Bitlles
Catalanes la Ràpita, presidit per Josep Maria Martí,
ha demostrat que, tot i ser un club novell en aquesta
competició, disposa d’una gran capacitat
d’organització.
Esportivament, la jornada ha servit per refermar el lideratge del Sagrada Família, que ha
guanyat cinc de les sis partides disputades fins ara. El segueixen, amb quatre victòries i dues
derrotes To-k-fusta, Siuranenc d’Horta B i Fartucs Bitlles A.
El Grup B va jugar les seves partides a Llefià – Badalona (Barcelonès). Lideren la classificació
d’aquest grup el Colobrers A i el Sabadell amb 10 punts, seguits a dos punts de distància per
Guinardó, Termites Llefià C i Poblenou A
Foto: Jornada de lliga a la Ràpita / Santa Margarida i els Monjos
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BITLLES CATALANES: TROBADA INTERNACIONAL DE BITLLES DE SIS (14.11.2019)

142
El passat diumenge 10 de novembre, a la localitat de Sant
Mateu (Baix Maestrat) va acollir el 1r Maestrat Games Festival,
en la que hi van prendre part 12 entitats practicants dels
diferents esports de bitlles de 6.
Un total de 4 clubs de la federació van presentar equip, CB
Godall i CB Palou amb bitlles catalanes i CB Vinaròs, CB La
Sènia amb les bitlles tradicionals respectives, juntament amb
un de la federació format per Dúnia Rangel, Sara Arasa del
Club de Bitlles Godall i Marta Subirats del Club de Bitlles
Catalonia de Jesús.
La jornada d’exhibició va tenir molt èxit entre el nombrós públic assistent i la resta
d’esportistes d’altres modalitats de bitlles.
Juntament amb els clubs de bitlles hi van ser presents, Mirles Sant Mateu – Associació Cultural
La Tella, Bolillos de Villanueva de Gumies (Burgos), Coordinadora intercomarcal de bitlles
(Reus), Boliches de Monreal del Campo (Terol), Quilles au Maillet (Gascunya - França) i Birles
Valencianes (Vinaròs)
Foto: Equip FCBB

BOWLING: LIA MOJARRO I LLUIS MONTFORT REPRESENTANTS DE LA FCBB A LA COPA DEL
MÓN 2019 (15.11.2019)

143
Lia Mojarro i Lluis Montfort, campions de
l’12è Campionat de Catalunya Qubica-AMF,
participaran a la 55 World Cup Qubica-AMF,
que tindrà lloc a Palembang (Indonèsia) del
16 al 24 de novembre, en representació de
la Federació Catalana de Bitlles i Bowling.
L’equip català viatjarà divendres per iniciar
l’aclimatació, entrenaments, i els actes
inaugurals, la competició començarà dilluns
dia 18 amb les sèries masculines. Per la Lia aquesta serà la segona participació consecutiva tot
i que va debutar en la prestigiosa competició l’any 2014, per al Lluís és la segona participació
amb Catalunya i va deixar el llisto molt alt, classificant-se en 17a posició, el Lluís s’ha estat
preparant per millorar els resultats del 2017.
Està prevista la participació de 137 esportistes (75 en categoria masculina i 62 en categoria
femenina) representants de 79 països d’arreu del món.
Publicada al diari Sport el dia 15 de novembre
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BOWLING: EN MARXA EL CAMPIONAT DE CATALUNYA SÈNIOR (22.11.2019)

144
Aquest cap de setmana se celebra la 6a edició del
Campionat de Catalunya Sènior, que acull les
instal·lacions de Bowling d’Aro de Platja d’Aro.
Un total de 32 esportistes de 10 clubs de Catalunya,
prendran part a la competició que determinarà els
campions i campiones en les categories scratch i
handicap.

BOWLING: MARINA SARDÀ AL TORNEIG INTERNACIONAL PER A JOVES JEFF DE BRUGES
(23.11.2019)

145
Marina Sardà del Sweetrade Bowling Club – Les Franqueses,
participarà a la 22a edició del Torneig per a joves Jeff de Bruges,
que tindrà lloc del 22 al 24 de novembre 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, està prevista la
participació de 162 esportistes d’11 federacions, Marina
competirà en categoria junior.
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 Le Bowling club F300 i patrocinat per Jeff de
Bruges, Valcke i Bowling Factory de Moussy-Le-Neuf.
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BOWLING TENPIN: CARLOS DOMINGUEZ I ÀNGELS SALA CAMPIONS DE CATALUNYA SÈNIOR
(25.11.2019)

146
Carlos Domínguez del Club Cat Bowling Figueres i
M. Àngels Sala, jugadora independent es van erigir
campions del 6è Campionat de Catalunya Sènior,
assolint la representació de la Federació Catalana
en el proper campionat d’Europa Sènior que
organitza l’ESBC i que tindrà lloc a la ciutat de Berlin
(Alemanya) del 27 de juny al 4 de juliol de 2020.
Carlos Domínguez va liderar la competició scratch
en tot moment, mentre el segon i tercer lloc se’l
disputaven en un frec a frec Fernando Gómez i
Albert Roca del Joventut Al-Vici de Castelldefels,
finalment Fernando es va imposar a l’Albert per
només 13 pals. Molt ajustats els resultats entre les
tres primeres de la categoria femenina, M. Àngels Sala es va imposar a Maribel Monfort de
l’Associació Bowling Catalunya Sènior 2015 i campiona de l’edició 2018 per només 9 pals, el
tercer lloc del podi va estar per Ana Maria Delgado.
En la classificació amb handicap, les guardonades femenines van ser M. Ángeles Garcia de
l’Associació Bowling Catalunya Sènior 2015, Pilar Franco del Club Bowling Flecha-1 i Glòria
Sala, jugadora independent , en categoria masculina, Javier Hernández del Club Bowling
Granollers va ser campió seguit d’Álvaro-José Cardona del Joventut Al-Vici i Juan Serrano del
Club Bowling Flecha-1.
La competició organitzada per la Federació Catalana de Bitlles i Bowling, va tenir lloc els dies
23 i 24 de novembre a les instal·lacions de Bowling d’Aro, amb la participació de 32
esportistes de 10 clubs de Catalunya.
Foto: Podis
Publicada al diari l’Esportiu el dia 29 de novembre
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BITLLES CATALANES: JORNADA SOLIDÀRIA A LA LLIGA TERRES DE L’EBRE (28.11.2019)

147
Aquest diumenge 1 de desembre es disputa la
cinquena jornada de primera divisió de la Lliga
Terres de l’Ebre de bitlles catalanes. La competició
se celebrarà a partir de les 10 del matí a l’Espai Jove
de la Galera (Montsià), i a més dels punts en joc, hi
haurà la possibilitat de col·laborar amb la Marató de
TV3, que enguany es dedica a les malalties
minoritàries, comprant números per a la rifa d’un
pernil.
La jornada es preveu molt interessant, i destaquen
els enfrontaments entre la Galera B contra Godall A,
i la Cava A contra Amposta A. El líder de la
classificació, el Godall B, s’enfrontarà al cuer,
Catalònia Forn de Carlos A, mentre que un altre del
gallets de la categoria, el Cervol Vinaròs,
s’enfrontarà a un dels equips novells a primera
divisió, el Godall F, que de moment està fent molt
bon paper.
Foto: Cartell de la jornada solidària a la Galera (Montsià)

FCBB: DIA MUNDIAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES
(02.12.2019)

148
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.
Dissabte 30 de novembre, en ocasió de la
celebració de la segona jornada dels circuits
infantils celebrats a La Galera, els joves
esportistes Marc Vidal i Izan Angullo del Club
de bitlles La Sénia van donar lectura al
manifest.
Diumenge, Gemma Millan, del Club de Bitlles
Godall i delegada de Tarragona de la FCBB, en
va fer la lectura minuts abans de l’inici de la
cinquena jornada de lliga de Terres de l’Ebre que es va celebrar a la Sénia.
Foto: Grup dels nens i nenes i equips lliga amb Gemma Millan Delegada de Tarragona de la
FCBB
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BOWLING: LLUNY DE LES MILLORS CLASSIFICACIONS A LA COPA DEL MÓN (03.12.2019)

149
Lluis Montfort i Lia Mojarro, els dos
representants de la Federació Catalana de
Bitlles i Bowling (FCBB) en la 55a edició de
la Copa del Món Qubica-AMF, que va tenir
lloc a Palembang (Indonèsia), no han
pogut completar els seus objectius de
passar a la segona fase i batre les millors
classificacions històriques dels catalans en
el torneig. Tant Lia com el Lluís han estat
32ns i, per tant, han quedat lluny del Top24 necessari per classificar-se per a la fase
següent. El rendiment en la segona
jornada de les quatre programades -amb
sis jocs cada una- els va condicionat molt i,
malgrat demostrar una línia ascendent
més endavant, aquesta no va estat
suficient.
Tot dos representants afrontaven la Copa del Món amb esperances de batre les millors
posicions catalanes, per Lia la seva 28a posició del 2014 i la 21a de Cristina Sanz el 2016. Per
aconseguir-ho havia de superar la primera fase, cosa reservada a les 24 primeres. El debut de
l’esportista de l’Xtreme Bowling Club de Sant Joan Despí va ser prou bo, ja que era 25a a
només 4 pals de la classificació. En la segona jornada, però, va caure fins al 33è lloc a 138 pals
i, en la tercera, la cosa no va millorar: 34a 179 pals. En el moment decisiu es va acosta a la
millor versió del seu joc però això només es va traduir en una classificació definitiva molt
semblant a la que tenia el segon dia: 32a a 138 pals
Pel que fa al Lluís, tornava al torneig després d’un any d’absència però amb el record molt
fresc de la seva 17a posició del 2017: la millor d’un representant català. L’inici va estar per sota
de les expectatives, ja que al final de la primera jornada era 35è a 56 pals del Top-24 i, després
de la segona, 43è a 134 pals, tot i això, encara no perdia l’esperança, durant el tercer dia va
començar la remuntada -32è a 66 pals- i es podia pensar en la gesta d’acord amb la variabilitat
de les pistes, a l’hora e la veritat, però, la retallada del jugador del Sweetrade Bowling ClubLes Franqueses es va limitar a 40 pals, tot classificant-lo definitivament en 32è lloc a 66 pals.
Francois Louw de Sudafrica i Rebecca Whiting d’Australia es van erigir campions de la 55a Copa
del Món.
Publicada al diari Sport el dia 6 de desembre
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BOWLING TENPIN: ÈXIT D’INSCRIPCIÓ A L’OPEN MEDITERRÀNIA (09.12.2019)

150
Ja està tot a punt per l’Open Mediterrània –
Christmas Challenge Memorial Jaume Grau, que
arrenca demà amb les sèries de classificació, prop de
60 esportistes de 12 clubs d’arreu del nostre país,
s’han inscrit a la competició.
Èxit d’inscripció amb totes les sèries ja plenes, les
instal·lacions de Baix Bowling de St. Vicenç dels Horts
acullen la competició que tindrà lloc del 10 al 18 de
desembre amb les sèries de classificació que donaran
pas a les semifinals i final de diumenge 22 de desembre.
La competició està organitzada pel Mediterrània Bowling Club de Barcelona, amb el patrocini
de “Rianxeira” i “Harina Yolanda” i el suport de la Federació Catalana de Bitlles i Bowling i Baix
Bowling.
Foto: Cartell del torneig
Publicada al diari Sport el dia 10 de desembre

BOWLING TENPIN: FERNANDO GÓMEZ PARTICIPA AL GOES SÈNIOR OPEN (12.12.2019)

151
Bons resultats de Fernando Gómez del Joventut Al-Vici, C.B. de
Castelldefels, al 1st Goes Sènior Open, que es va celebrar del 3 al 8
de desembre a les instal·lacions de Bowling Goes, situades a la
ciutat de Goes, Països Baixos.
Fernando tot i quedar-se a 13 pals d’entrar a la final va obtenir
molt bons resultats amb un total de 3553 pals (197,38 de mitjana).
D’altra banda cal destacar la tercera posició final del gran jugador i
amic José Ignacio Estevez “Jochi” que va classificar-se amb una
sèrie de 1441 (240,17 de mitjana) i va assolir la millor partida del
campionat amb 299, Jochi va entrar primer a la final i va classificarse 3r en acabar el primer pas de semifinals, va superar el segon pas
en la quarta posició i en la decisiva va recuperar la tercera plaça.
Un total de 134 esportistes, 99 homes i 35 dones de 12 federacions europees (Alemanya,
Anglaterra, Catalunya, Bèlgica, Escòcia, Espanya, Finlàndia, França, Itàlia, Malta, Països Baixos i
República Txeca) van prendre part a l’11 i darrera parada de l’ISBT 2019, International Senior
Bowling Tour.
Foto: Fernando Gómez
Publicada al diari Mundo Deportivo el dia 13 de desembre
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BITLLES CATALANES: 2019, UN GRAN ANY PEL CLUB DE BITLLES GODALL (13.12.2019)

152
L’any 2019 ha estat un any ple d’èxits
pel C.B. Godall, tant a nivell de
competicions per equips com en
competicions individuals. La victòria
més important ha estat sens dubte en
la Copa Generalitat. El Godall es va
imposar en una gran final, disputada a
El Perelló (Baix Ebre), a primers de
juliol, a la Penya del Bistec, obtenint
així el seu primer gran títol a nivell de
Catalunya.
Un parell de mesos després es proclamava vencedor de la Supercopa, derrotant al Vallllobrega, campió de Catalunya de Clubs, en un campionat disputat a Barcelona. En la Lliga
Terres de l’Ebre l’èxit ha estat total, sent campió de primera divisió el Godall A, i campió de
segona el Godall F, que aconseguia així l’ascens de categoria. En Lliga Catalana el Godall va ser
segon del Grup 4.
En l’apartat individual, categoria sènior, han destacat Jaume Fandos, que el mes de maig es
proclamava campió dels Circuits Individuals, a més de ser el segon millor jugador de primera
divisió de la Lliga Terres de l’Ebre. Mari Luz Cañadas va ser la millor bitllaira de segona divisió
d’aquesta lliga, i Ana Maria Muñoz segona de primera divisió. En categories de joves Dúnia
Rangel (benjamina), Marina Villalbí (alevina), i Sara Arasa (infantil), van ser primeres dels
Circuits Individuals. A més a més, Dúnia Rangel i Sara Arasa es van proclamar campiones de
Catalunya de les seves categories, i van formar part de la Selecció Catalana Infantil que es va
proclamar campiona del Gran Premi Catalunya.
El C.B. Godall, presidit per Francisco Aguiar, va ser fundat el febrer de 2007, i des de llavors
participa en les competicions oficials que organitza la Federació Catalana de Bitlles i Bowling.
En la present temporada (2019-2020), compte amb un total de 37 llicències, 20 d’elles
femenines. Participa a la Lliga Terres de l’Ebre amb sis equips i lidera la classificació de primera
divisió (Godall B), i també és líder del Grup 6 de la Lliga Catalana.
Foto: l’equip del Godall vencedor de la Supercopa 2019
Publicada al diari l’Esportiu el dia 21 de desembre
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BITLLES CATALANES: 30 ANYS DE COMPETICIONS DE BITLLES CATALANES (16.12.2019)

153
Ja fa trenta anys que es van començar
a disputar competicions oficials de
bitlles catalanes organitzades per la
FCBB. Per aquest motiu, en Carles
Vives i en Toni Solé han fet un recull de
tots els resultats de les competicions
celebrades durant aquest temps.
Aquest treball, que podeu descarregarvos clicant al banner que hi ha a la part
dreta d’aquest espai web, us permetrà
conèixer quins clubs i quins bitllaires
s’han endut els llocs d’honor en cada
competició. Des de les primeres lligues territorials –només la primera divisió de cada lligainclosa la Lliga Femenina de Lledia (de la que falten alguns resultats), fins les més modernes,
com els Circuits Individuals, i un resum per clubs dels premis per equips i individuals.
També hi trobareu informació sobre quins jugadors i jugadores han format part de les
diferents Seleccions Catalanes de Bitlles i en quines competicions o celebracions han participat
aquestes seleccions.
Esperem que aquest treball sigui del vostre interès, i que si teniu alguna dada que hi falta o
trobeu alguna errada no dubte en fer-nos un mail a tonisole@fcbb.cat per tal de tenir aquest
recull el més complert i correcte possible
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BOWLING TENPIN: DARRERES SÈRIES DE CLASSIFICACIÓ DE L’OPEN MEDITERRÀNIA
(17.12.2019)

154
Aquest vespre es reprenen les series de classificació de l’Open
Mediterrània, la competició està tenint un gran èxit de
participació, i s’ha hagut obrir un nova sèrie dimecres per tal de
poder acollir totes els demandes. Ja s’han registrat més de
seixanta esportistes de dotze clubs d’arreu del nostre país.
Lluís Montfort del Sweetrade BC encapçala la classificació
provisional, seguit d’Axel Guimó del BC Diagonal, a molt poca
distància, tercera és Íngrid Julià també del Sweetrade, i a
només 2 pals, Humberto Mauri del Mediterrània, d’altra banda
Felix Duque i Jaume Devesa, també del club organitzador, estan
provisionalment classificats amb la millor sèrie amb handicap
superior a 30, així com Marina Sarda del Sweetrade, que entra com a millor dona no
classificada entre les 14, encara no hi ha res definitiu, encara queden 2 sèries i un challenge
que pot variar del tot la classificació.
La competició està organitzada pel Mediterrània Bowling Club de Barcelona, amb el patrocini
de “Rianxeira” i “Harina Yolanda” i el suport de la Federació Catalana de Bitlles i Bowling i Baix
Bowling.
Foto: Vista de la instal·lació

BOWLING TENPIN: DEFINITS ELS FINALISTES DE L’OPEN MEDITERRÀNIA (20.12.2019)

155
Marina Sardà del Sweetrade BC Les Franqueses
encapçala la classificació seguida per Eduardo Grau del
Mediterrània i Lluis Montfort també del Sweetrade, un
cop acabades les sèries de classificació.
La semifinal la disputen els 14 millors de la llista
general, juntament amb les dues millors dones que no
estiguin dins els 14, aquestes places se les ha guanyat,
Núria Crespo i Núria Melchor del Xtreme Bowling Club, els dos millors de la sèrie Challenge,
que han estat per Lee Yu-Wen del Sweetrade i Ricardo Serrao del Mediterrània i els dos millors
amb un handicap superior a 30 que no estiguin entre els 14, aquestes places han estat per
Albert Sans del CB Tomahawk de Bellvís i Félix Duque Mediterrània.
Diumenge 22 al migdia comencen les semifinals que donaran pas a la final eliminatòria que
disputen els 8 millors.
La competició està organitzada pel Mediterrània Bowling Club de Barcelona, amb el patrocini
de “Rianxeira” i “Harina Yolanda” i el suport de la Federació Catalana de Bitlles i Bowling i Baix
Bowling.
Foto: Vista de la competició
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BOWLING: MOISES PÉREZ CAMPIÓ DEL 2N OPEN MEDITERRÀNIA (22.12.2019)

156
Moisés Pérez del Club Diagonal de Sant
Vicenç dels Horts, campió del 2n Open
Mediterrània Chritsmas Challenge , celebrat a
les instal·lacions de Baix Bowling, del 10 al 22
de desembre.
Moisés s’ha imposat a Lluis Montfort del
Sweetrade BC Les Franqueses a la partida
final que ha decidit el campió per 235 a 227,
en la partida anterior Moisés s’ha desfet
amb comoditat d’Adrià Mejía del
Mediterrània BC, per 289 a 185, per altra
banda en Lluís ha desbancat a Marina Sardà
també del Sweetrade per 234 a 196. Adrià i
Marina han jugat pel 3r i 4art lloc.
Classificació final a vuit, Moisés Pérez, Lluis Montfort, Adrià Mejía, Marina Sardà, Julien Droz,
Diamond BC de Sabadell, Íngrid Julià, Sweetrade BC, Daniel Villarroya, CB Tomahawk de Bellvís
i Cristian Colmenar del Mediterrània. Joan Vall del BC Diagonal, ha estat el campió del premi
Memorial Jaume Grau, fundador del club, per haver obtingut la millor partida amb handicap i
no haver entrat a la final. Altres resultats a destacar han estat la millor partida de tot el torneig
aconseguida per Moisés Pérez amb 289 d’altra banda Marina Sardà va assolir la millor sèrie de
classificació amb 1346 pals.
Rècord de participació amb 61 esportistes de 12 clubs catalans van disputat les sèries de
classificació per obtenir una de les 20 places de la semifinal de diumenge.
El tradicional lliurament de premis i trofeus ha anat a càrrec de Daniel González, president del
Mediterrània Bowling Club, els 20 semifinalistes han obtingut premi.
La competició excel·lentment organitzada pel Club Mediterrània ha comptat amb el patrocini
de Rianxeira i Harinas Yolanda , i amb el suport de Baix Bowling i de la Federació Catalana de
Bitlles i Bowling.
Foto: Moisés Pérez amb Lluis Montfort i Adrià Mejía
Publicada al diari Mundo Deportivo el dia 3 de gener de 2020
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BITLLES CATALANES: 30 ANYS DEL CB LA SÉNIA (30.12.2019)

157
El passat 14 de desembre, el C.B. la
Sénia va celebrar el seu 30è aniversari,
amb un campionat social i un dinar de
germanor amb socis, amic i bitllaires,
antics i actuals, que han fet possible
que aquest club del Montsià sigui dels
pocs que competeixen federats des
dels inicis de les competicions oficials
de bitlles catalanes.
En aquests 30 anys els diferents
equips de la Sénia han aconseguit
guanyar 4 lligues de les Terres de
l’Ebre, sent dues vegades segons i dues tercers de la primera divisió d’aquesta competició. La
Sénia, com a campió de Lliga va disputar el primer Campionat de Catalunya de Clubs l’any
1995, quedant segon classificat. L’any 2013, l’equip de la Sénia va quedar semifinalista de la
Copa Generalitat. Actualment compta amb dos equips a la segona divisió de la Lliga Terres de
l’Ebre, un d’ells format quasi íntegrament per bitllaires de menys de 18 anys.
El club senienc sempre ha sigut un dels més actius en la promoció de les bitlles catalanes, i els
seus joves esportistes han aconseguit grans fites al llarg d’aquests 30 anys: en total ha
aconseguit 18 podis masculins i 10 de femenins en els diferents campionats de Catalunya
disputats, des de categoria absoluta fins a benjamina.
Publicada al diari l’Esportiu el dia 3 de gener i al diari Sport el 4 de gener de 2020
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