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Torna la Lliga Catalana

08/11/2021

70

Tarragona acull la tercera prova del Circuit Sènior
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BITLLES CATALANES: ENS HA DEIXAT EN LLORENÇ VALLS PEDRÓS (19.01.2021)

1
Durant les festes de Nadal, la Covid 19 s’ha endut en
Llorenç Vall Pedrós, a l’edat de 84 anys. En Llorenç es
va proclamar campió de Catalunya Individual l’any
2005, en el campionat celebrat el 10 de juliol a la zona
esportiva de Les Comes a Igualada (Anoia).
Es va federar l’any 2001 i ha estat actiu fins la
temporada 2018/2019, sempre format part del Club
de Bitlles Vallverd d’Urgell. Va formar part de
l’extraordinari equip d’aquest club que va proclamarse campió de la Copa Generalitat els anys 2005, en una disputadíssima final contra el
Miralcamp, celebrada a Bellpuig (Urgell), i el 2007, quan van derrotar a la Bitlla Atòmica en la
final de Llofriu (Baix Empordà).
En Llorenç Valls ha estat sens dubte un dels grans jugadors de la història de les bitlles
catalanes. Descansi en pau.
Foto: Llorenç Valls

BITLLES CATALANES: BELLPUIG 20 ANYS PROMOCIONANT LES
BITLLES (25.01.2021)

2
El Club de Bitlles Sant Jaume de Bellpuig, ja
porta 20 anys promocionant les bitlles
catalanes a escoles i instituts, i un centenar de
nens i nenes d’entre 5 i 14 anys participen a les
jornades extraescolars organitzades pel club.
Dolors Florensa, presidenta del club des de la
seva fundació, mostra la seva preocupació per
les complicacions provocades per la pandèmia:
-“fa prop d’un any que no podem fer l’activitat,
tenim tancats tots els espais municipals, pistes,
patis d’escola, parcs infantils”, i tem que aquesta situació provoqui el desencís d’alguns nens i
nenes que veuen esvair-se la possibilitat de formar part dels equips de la selecció catalana
infantil: -“necessitem tornar a competir i il·lusionar-nos de nou”.
En el decurs d’aquest 20 anys, a banda de les activitats pròpies del club, el C.B. Sant Jaume de
Bellpuig ha organitzat importants competicions oficials, com la final de la Copa Generalitat els
anys 2005 i 2014, el Campionat de Catalunya Individual per a categories en edat escolar el
2008, i el Gran Premi Catalunya – Supercopa l’any 2016
Foto: entrenament a les pistes del CB Sant Jaume de Bellpuig
Publicat al diari Sport el 26 de gener
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BOWLING: LLUIS MONTFORT CAMPIÓ DE L’OPEN MORAPARK (13.02.2021)

3
Lluis Montfort del Sweetrade Bowling Club
Les Franqueses, campió individual i de la
prova de parelles juntament amb Lukas
Andersson, de l’Open mensual de Morapark
Bowling Center de Mora (Suècia)
En el decurs d’un mes es disputen 3 sèries
de 8 partides, cada una de les sèries amb un
patró d’oli diferent, per a la classificació final
compten les 6 millors partides de cada una
de les sèries. La final individual la disputen el
10 millors de les dues millors sèries de 6.
La final es va celebrar dimarts 9 de febrer,
els 10 finalistes juguen una sèrie de 4
partides partint de 0, el Lluis va entrar quart
a l’steplader i es va desfer dels contrincants
amb facilitat, a la primera partida va eliminar al tercer classificat Dennis Anderson 177 a 144,
tot seguit va superar al segon classificat Nicholas Baad 225 a 152 i finalment es va fer amb el
títol guanyant a Kjell Wikstrom per 244 a 176.
En Lluis es va traslladar a Mora, ciutat de la regió de Dalarna a Suècia on de la ma de Mikael
Alfredsson director de Morapark li va sortir l’oportunitat d’ impartir classes de bowling als
joves, a causa de la pandèmia i de l’atura esportiva del nostre país no podia exercir la seva
tasca. A Suècia està permès organitzar competicions entre els clubs membres de cada bolera,
les instal·lacions de Morapark organitza mensualment un open amb els esportistes dels clubs
membres.
Cal destacar que el nostre esportista a més, va assolir la millor sèrie de 8 partides de les sèries
de classificació amb un total de 1968 pals (246 de mitjana), en Lukas Andersson que només té
17 anys va assolir el seu 5è 300 en 4 mesos, en Lukas és un dels joves que entrena Lluis.
Foto: Lluis Montfort
Publicat al diari Mundo Deportivo el 17 de febrer

7

BITLLES CATALANES: EL CB SANT MARTÍ SARROCA ESCALFA MOTORS (19.02.2021)

4
Els esportistes del Club de Bitlles Sant
Martí Sarroca, comencen els
entrenaments de cara a la propera
posada en marxa de la competició. Des
de fa unes setmanes els dissabtes i
diumenges es troben en grups reduïts i
complint amb tots els protocols
marcats per la federació a les pistes
que el club té situades als afores del
poble en una envejable zona de pins.
Juan Martinez president del club,
coordina els entrenaments, ens comenta que aquesta “és una manera d’estar en contacte amb
els socis i sòcies i mantenir-nos en forma i estar preparats per la competició”. Tot i que de
moment la majoria dels socis i sòcies no hi podran prendre part a causa de la limitació d’edat,
el club escalfa motors.
Foto: vista de les pistes
Publicat al diari l’Esportiu el 26 de febrer

BITLLES CATALANES: EN MARXA LA COMPETICIÓ INDIVIDUAL (02.03.2021)

5
Aquest diumenge dia 7 de març es posa en
marxa la competició individual de bitlles
catalanes corresponent a la temporada
2020/2021. La participació està limitada per les
mesures anti-covid marcades pel PROCICAT,
però tot i això hi prendran part un total de 47
esportistes (33 homes i 14 dones),
representant a 17 clubs de tot Catalunya.
En aquesta primera jornada, els bitllaires dels
diferents clubs es repartiran en quatres seus
diferents. A la Galera (Montsià), hi participaran
representants dels clubs de Godall, El Perelló, La Galera i La Sénia, on fa ja unes setmanes que
entrenen de cara a l’inici d’aquesta competició. A Tordera (Maresme), hi competiran els
bitllaires de la Penya del Bistec, mentre que a El Pi de Sant Just – Olius (Solsonès), ho faran els
jugadors i jugadores de diferents clubs de Lleida: Bellpuig, Castellserà, Olius, Ponts i Tàrrega.
Castellar del Vallès acollirà un total de 19 bitllaires, sent la seu on hi haurà més participació.
Aquests esportistes representaran a clubs de les comarques barcelonines com són Colobrers
(Castellar del Vallès), Fartucs Bitlles (Cornellà de Llobregat), Poblenou (Barcelona), Sant Martí
Sarroca, Siuranenc d’Horta (Barcelona), Termites Llefià (Badalona) i Vilafranca.
Foto: Jornada de competició individual a El Pi de Sant Just – Olius (Solsonès)
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MANIFEST DIA DE LA DONA 2021 PER UNA CARRERA SENSE OBSTACLES (08.03.2021)

6
Amb motiu del Dia Internacional de la Dona, la Unió de Federacions Esportives de
Catalunya volem fer públic i reafirmar la ferma voluntat de l’entitat per lluitar contra les
discriminacions que pateixen les dones i per la consecució d’una societat compromesa
amb la igualtat de gènere.
La pandèmia ha agreujat encara més els desequilibris que fa anys que es denuncien.
Sense anar més lluny, les dones treballadores som el 39% de la força de treball i
representem el 54% de les persones que han perdut la feina aquest darrer any.
L’esport ha fet passes de gegant i avui, podem dir amb orgull que formem part d’un
sector en què la igualtat és una realitat a tocar en molts dels nostres àmbits i no
defallirem. Som conscients que, tot i això, en la lluita feminista encara queda camí al
davant. Des de la UFEC, encoratgem a totes les dones de l’esport, a les directives,
entrenadores, àrbitres, esportistes o voluntàries, a seguir assumint el compromís de
liderar una entitat esportiva, club o federació. Les acompanyarem i els facilitarem les
eines necessàries per seguir transformant la societat des de l’esport.
Per això, aquest 2021 celebrem el 8M amb el llançament del WESE, un curs de
mentoring que té el propòsit d’apoderar les dones directives del món de l’esport per
desenvolupar el seu lideratge personal i rol directiu, creant una veritable xarxa de
poder femení!

Volem fer així del nostre sector un sector encara més valuós.
Volem fer créixer la participació femenina en l’esport.
Volem seguir fent passos cap a la igualtat.
Volem seguir lluitant per canviar les coses.
Volem recordar que l’esport és una poderosa eina de transformació de la societat. El
dret de les dones a no ser discriminades i gaudir de les mateixes oportunitats és un
dret fonamental i un principi bàsic de la Carta Olímpica que aglutina el conjunt del seu
moviment.

Gràcies a totes les que ho feu possible! No ens rendirem mai!
La Unió de Federacions Esportives per la Igualtat. Per una carrera sense obstacles!
Feliç 8 de març.
#SomEsport #SomDones #8M2021
Unió de Federacions Esportives de Catalunya
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BITLLES CATALANES BONES PUNTUACIONS EN LA PRIMERA JORNADA DE COMPETICIÓ
INDIVIDUAL (09.03.2021)

7
Nadia Segura (Fartucs Bitlles), i David
Basco (Siuranenc d’Horta), són els primers
líders de la Competició Individual de bitlles
catalanes corresponent a la temporada
2020/2021, que no s’ha pogut posar en
marxa fins aquest passat diumenge dia 7
de març a causa de la pandèmia.
Participen en aquesta competició un
cinquantena de bitllaires de tot Catalunya
representant a 17 clubs diferents.
En categoria femenina, la jugadora de
Cornellà de Llobregat Nadia Segura, porta
una mitjana de 83 punts per partida, i la
segueixen en la classificació Júlia Bigas (la
Penya del Bistec de Tordera), i Irati Bort
(Siuranenc d’Horta), amb 80 i 75 punts de
mitjana respectivament. En homes, el barceloní David Basco és líder amb 82 punts de mitjana,
mentre que Jordi Vilanova (Tàrrega), i Manel Font (Castellserà), el segueixen amb una mitja de
80 i 77 punts. Jordi Santamaria (Ponts), cinquè classificat, va aconseguir una partida perfecte
de 90 punts.
La pluja que no va permetre que es disputés la jornada prevista a la seu de la Galera (Montsià),
així que els jugadors/es dels clubs de les Terres de l’Ebre inscrits en la competició hauran de
disputar aquesta primera jornada el proper cap de setmana. La segona jornada està prevista
pel diumenge 21 de març.
Foto: La competició oficial va tornar a les pistes de Castellar del Vallès (Vallès Occidental)

Publicat al diari Sport el 9 de març
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BITLLES CATALANES: COMPETICIÓ INDIVIDUAL - COMPLETADA LA PRIMERA
JORNADA (16.03.2021)

8
Amb dues partides de 62 i 84 punts, Izan Angullo,
del Club de Birles la Sénia, va ser el jugador més
destacat dels nou bitllaires que van competir a les
pistes de bitlles de la Galera (Montsià), completant
d’aquesta manera la primera jornada de la
Competició Individual 2021.
Angullo s’ha situat sisè en la classificació que lidera
en David Basco (C.B. Siuranenc d’Horta), seguit de
Jordi Vilanova (C.B. Tàrrega), i Manel Font (C.B. St.
Sebastià de Castellserà). En categoria femenina
segueix primera Nadia Segura (C. Fartucs Bitlles),
per davant de Júlia Bigas (C.B. la Penya del Bistec), i
Irati Bort (C.B. Siuranenc d’Horta.
El proper cap de setmana es disputa la segona jornada d’aquesta competició. Les seus
previstes són El Pi de Sant Just – Olius (Solsonès), Bellpuig (Urgell), Tordera (Maresme),
Castellar del Vallès (Vallès Occidental), Llefià – Badalona (Barcelonès), Sant Martí Sarroca (Alt
Penedès), i la Sénia (Montsià).
Foto: Plantada de bitlles a les pistes de la Galera (Montsià)
Publicat al diari Mundo Deportivo el 17 de març
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BOWLING TENPIN: INGRID JULIÀ MILLOR ESPORTISTA AMETEUR DE LES
FRANQUESES (22.03.2021)

9
Íngrid Julià del Sweetrade
Bowling Club, va rebre el
guardó a la millor
esportista amateur
femenina 2020 del
Patronat Municipal
d’Esports de les
Franqueses del Vallès, la
Gala de l’Esport de les
Franqueses del Vallès, es
va celebrar divendres 19 de
març als estudis de Vallès
Oriental Televisió.
La nostra esportista competia pel guardó amb esportistes de molt alt nivell d’esports com
natació, handbol, karate i atletisme. Íngrid Julià es va iniciar en l’esport des de ben petita
essent una rellevant nedadora quan va arribar l’hora de retirar-se es va iniciar en el bowling, va
començar a competir la temporada 2009-2010 amb el CB Granollers, l’esforç i entrenament
l’han portat a assolir un gran nombre èxits i participacions internacionals, per això en el seu
discurs d’agraïments va encoratjar a les dones a fer esport independentment de l’edat que
tinguin i a lluitar pels objectius marcats
La tradicional Nit de l’Esport que organitza anualment el Patronat Municipal d’Esports es va
haver de replantejar el format a conseqüència de la situació sanitària, l’acte presencial va ser
exclusivament per als nominats i nominades i la gala es va retransmetre íntegrament per TV.
Foto 1: Íngrid amb tots els guardonats
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BITLLES CATALANES: COMPETICIÓ INDIVIDUAL – JÚLIA BIGAS I JORDI VILANOVA
LÍDERS (23.03.2021)

10
Jordi Vilanova, del Nayox Tàrrega, ha estat el
millor jugador de la segona jornada de la
Competició Individual de bitlles catalanes,
aconseguint sumar un total de 167 punts (77 +
90 – partida perfecte), i s’ha enfilat al primer
lloc de la classificació masculina. En categoria
femenina, les millors de la jornada han estat
Marta Solé (Siuranenc d’Horta), i Júlia Bigas (la
Penya del Bistec de Tordera), que han sumat
149 punts. La jugadora del Maresme lidera la
classificació femenina.
Altres bitllaires destacats de la jornada han
estat Pol Viladrich (Olius), jove jugador de
categoria cadet, que ha sumat 166 punts i puja
fins el quart lloc de la classificació, i Manuel
Rodríguez (Termites Llefià), que amb 158 punts s’ha col·locat segon. Manel Ferrer
(Castellserà), continua en tercera posició.
En categoria femenina, Júlia Bigas és líder destacada, mentre que hi ha molta igualtat entre la
segona i la vuitena classificades. Abril Asensio (Ponts), ha pujat a la segona posició, mentre
que Nadia Segura (Fartucs Bitlles), ara és tercera. La segueixen les dues jugadors del Siuranenc
d’Horta, Irati Bort i Marta Solé.
La propera jornada se celebrarà el cap de setmana 17/18 d’abril
Foto: Imatges de la jornada de competició individual

Publicat al diari l’Esportiu el 26 de març

13

BITLLES CATALANES: LA FCBB PREMIA LA BONA FEINA DEL BELLPUIG I L’OIUS (30.03.2021)

11
Diumenge 28 de març, Koen
Balcaen, delegat a Lleida de la
Federació Catalana de Bitlles i
Bowling, va fer el lliurament de jocs
de bitlles al C.B. Sant Jaume de
Bellpuig i al C.B. Olius, per tal
d’ajudar-los en les tasques de
promoció de les bitlles catalanes
que duen a terme. Han rebut els
jocs, Dolors Florensa, presidenta del
Bellpuig, i Toni Márquez en
representació del club del Solsonès.
Aquesta acció s’ha pogut fer gràcies
a la col·laboració del Consell Català
de l’Esport.
El C.B. Sant Jaume de Bellpuig és un dels clubs veterans de la federació, i destaca per la seva
capacitat organitzativa. El Bellpuig es va fer càrrec de l’organització de les finals de la Copa
Generalitat els anys 2006 i 2014, el Gran Premi Catalunya el 2016, i el Campionat de Catalunya
per a Categories en Edat Escolar l’any 2008.
Per la seva banda, el C.B. Olius es va incorporar a la federació l’any 2015, i avui és el club amb
més llicències de jugadors i jugadores de bitlles catalanes de tot Catalunya. A més de participar
en totes les competicions que organitza la FCBB, organitza diferents campionats a nivell
comarcal amb un gran èxit de participació. L’any 2019, l’Olius va ser l’organitzador del
Campionat Individual de Lleida.
Foto: Dolors Florensa, Toni Márquez i Koen Balcaen amb els jocs de bitlles a les pistes de Bellpuig

Publicat al diari Sport l’1 d’abril

14

BITLLES CATALANES: TORNEN LES COMPETICIONS PER EQUIPS (06.04.2021)

12
Després de mig any d’aturada forçosa,
el proper cap de setmana 10/11
d’abril, torna la competició per equips
de bitlles catalanes organitzades per la
Federació Catalana de Bitlles i Bowling.
Un total de 59 equips de tot Catalunya
competiran en la Lliga Catalana 20202021, que aquesta temporada estrena
format degut a la situació de pandèmia
que estem vivint.
Els equips inscrits s’han distribuït en
15 grups de proximitat territorial, per
tal de minimitzar al màxim els
desplaçaments i no acumular massa bitllaires en un mateixa terreny de joc. Al mateix temps
també s’ha repartit els equips en tres categories de qualitat, per tal que la competició tingui el
màxim interès possible. Fins a finals de maig se celebraran 8 partides repartides en 4 jornades.
Les diferents classificacions s’establiran sumant els punts aconseguits en totes les partides.
També està previst que els proper 6 de juny se celebri el Campionat de Catalunya de Clubs 2021,
on hi participaran els sis millors equips de la primera divisió de la Lliga Catalana. Així mateix,
durant tot el mes de juliol es disputarà una nova edició de la Copa Generalitat de bitlles
catalanes.
Foto: Les pistes d’Hostalric acolliran la primera jornada de Lliga Catalana del Grup 11

Publicat al diari l’Esportiu el 8 d’abril

15

BITLLES CATALANES: LLIGA CATALANA – LA GALERA A MILLOR EQUIP DE LA PRIMERA
JORNADA (13.04.2021)

13
La Galera A és el primer líder de la primera
divisió de la nova Lliga Catalana de bitlles, un
cop disputada la primera jornada d’aquesta
competició, en la que participen 59 equips de
tot Catalunya. Els del Montsià van fer un total
de 618 punts i 53 bitlles, repartits en dues
fantàstiques partides de 295 i 323 punts.
Empatats en segona posició darrera els
galerencs, es troben el Torà i el Siuranenc
d’Horta A, amb un total de 601 punts, tot i que
els de la Segarra tenen dues bitlles més que els
barcelonins. A segona divisió Emmurallats
Castell, d’Hostalric, lidera la classificació amb
577 punts i 46 bitlles, seguit de Termites Llefià
C i la Penya del Bistec B. A tercera, el debutant
Vic Bitlles ha fet la millor partida de la jornada (331), el què li ha servit per posar-se líder amb
un total de 604 punts i 49 bitlles
Individualment, els millors bitllaires de la jornada han estat Jordi Vilanova (Nayox Tàrrega),
amb 166 punts, seguit de Martí Muñoz (Vic Bitlles), i Joan Roca (Ivars d’Urgell), amb 165,
Gerard Gras (Emmurallats Castell),Carles Franch (Colobrers A), i Miguel Ángel Lecina (Termites
Llefià), 162 punts, i Milagros Prieto (Igualada), Francisco Pujol (Vinaròs), Ramon Caba
(Miralcamp), Josep Maria Roig (Salomó Verd), i Tomàs Farnós (la Galera A), que han
aconseguit un total de 160 punts.
La segona jornada de la Lliga Catalana de bitlles se celebrarà el cap de setmana 24/25 d’abril
Foto: imatges primera jornada
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BITLLES CATALANES: LA COMPETICIÓ INDIVIDUAL S’AMPLIA A TOTES LES
CATEGORIES (14.04.2021)

14
Aquest proper cap de setmana 17/18 d’abril se celebra la
tercera jornada de la Competició Individual de bitlles
catalanes. Si en les dues primeres jornades, degut a les
normatives per la Covid, només hi van poder participar una
cinquantena d’esportistes d’una franja d’edat determinada,
en aquesta ja hi podran prendre part els i les bitllaires de
totes les categories d’edat.
Més de 330 jugadors i jugadores de 38 clubs de tot
Catalunya competiran en les 18 seus previstes per aquesta
jornada. El dissabte hi haurà competició a la Sénia (Montsià),
Llefià - Badalona (Barcelonès), Igualada (Anoia), Calella i Tordera (Maresme), Hostalric (la
Selva), Palamós (Baix Empordà), i El Pi de Sant Just – Olius (Solsonès), que també acollirà
jornada el diumenge.
La resta de seus del diumenge dia 18 seran Miralcamp (Pla d’Urgell), Bellpuig (Urgell),
Amposta i la Galera (Montsià), Salomó (Tarragonès), Torelló (Osona), Castellar del Vallès
(Vallès Occidental), i Horta i Vall d’Hebron a Barcelona (Barcelonès)
Foto: David Basco (Siuranenc d’Horta), competint a Castellar del Vallès

BOWLING: TOT A PUNT PELS 24 CAMPIONATS DE CATALUNYA (16.04.2021)

15
Les instal·lacions de Bowling Splau de Cornellà
acullen els Campionats Nacionals de Catalunya
2021, la primera sèrie tindrà lloc aquest cap de
setmana, 17 i 18 d’abril a porta tancada i amb el
seguiment estricte dels protocols establerts per tal
de garantir la seguretat dels esportistes
participants.
La competició en format d’equip de 4 es disputa en
3 sèries, la suma dels resultats donarà la
classificació final per equips, parelles i individuals.
S’han inscrit un total de 67 esportistes de 12 club
catalans que formen els 14 equips, 3 parelles i 5
individuals que prendran part en l’edició 2021.
Foto: Bowling Splau
Publicat al diari l’Esportiu el 16 d’abril
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FCBB: CONVOCATÒRIA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA (19.04.2021)

16
De conformitat amb el que disposen els nostres estatuts, i per acord de la junta
directiva celebrada el dia 14 d’abril, per la present es convoca a tots els presidents i
presidentes dels Clubs a la preceptiva sessió de l’Assemblea General Ordinària que
tindrà lloc el dimecres 19 de maig de 2021 de manera telemàtica d’acord amb el que
es preveu a l’article 40 del Real Decret Llei 8/2020 de 17 de març, a les 18.00 hores
per tal de tractar els punts següents:
Ordre del dia
1. Constitució de l'assemblea

2. Informe del President.
3. Aprovació, si s’escau, de la memòria de les activitats de l’exercici 2020 de Bolo Palma, Bowling
Tenpin, Bolos Leoneses i Bitlles Catalanes.
4. Aprovació, si s’escau de la liquidació de l’exercici econòmic de l’any 2020 amb el tancament del
balanç i compte de resultats.
5. Aprovació, si s’escau, del pla general d’actuació, acord de funcionament,
programes
d’activitats, calendaris esportius i pressupost de l’exercici 2022 ordinari, extraordinari i finançament.
6. Delegació i autorització a la Junta Directiva de les modificacions necessàries del pressupost per tal
d’adaptar-lo a les eventuals subvencions.
7. Delegació i autorització a la Junta Directiva de les modificacions necessàries del pla d’actuació dels
programes i activitats.
8. Modificació de les quotes d’afiliació i llicències federatives.
9. Convocatòria d’eleccions a membres de la junta directiva
10. Aprovació del calendari i Reglament Electoral
11. Elecció per sorteig dels membres de la Junta Electoral
12. Nomenament de dos interventors, entre els assistents a l’assemblea, que aprovaran i signaran
l’acta conjuntament amb el president i el secretari.
Barcelona, 19 d’abril de 2021
Joan Ricart i Aguilà
President Federació Catalana de Bitlles i Bowling
Nota : Aquelles entitats que desitgin fer esmenes als documents objecte d’aprovació, podran fer-ho per
escrit fins a les 20 hores del dia 6 de maig de 2021 esmenes que hauran de ser presentades directament
a la secretaria de la federació, signades pel representant legal de l’entitat. A l’Assemblea només es
discutiran les esmenes que hagin estat presentades per escrit i en els terminis abans esmentats.

18

BITLLES CATALANES: 3A JORNADA DELS CIRCUITS INDIVIDUALS (20.04.2021)

17
Després de disputar-se la 3a jornada dels
Circuits Individuals de Bitlles Catalanes,
dominen la classificació en categoria Sènior,
Elena Folia (Amposta) i José Luís González
(Sagrada Família). Els segueixen a la
classificació Enriqueta Utrera (St. Martí
Sarroca), i Montserrat Serra (Vic Bitlles), en
categoria femenina, i Joan Puig (Siuranenc
d’Horta), i Quim Caballé (la Penya del
Bistec), en masculina.
En categoria Sub 25, Júlia Bigas (la Penya
del Bistec), és primera, seguida d’Abril
Asensio (Ponts), i Nadia Segura (Fartucs
Bitlles). Pel què fa als nois, lidera la
classificació Pol Viladrich (Olius), seguit de
prop per Biel Poch (la Penya del Bistec), i és
tercer Manuel Rodríguez (Termites Llefià).
En el Circuit Infantil lideren les classificacions femenines les jugadores d’Olius Carla Muntada en
infantil, Paula Malé en alevina i Noa Viladrich en benjamina. En infantil i aleví masculí dominen
els jugadors de la Penya del Bistec de Tordera Abel Caballé i Jordi Monfulleda, mentre que en
categoria benjamia és Jordi Segalés, del Somiserem del Ges de Torelló, qui encapçala la
classificació.
La propera jornada se celebrarà el cap de setmana 1 i 2 de maig.
Publicat al diari Mundo Deportivo el 23 d’abril

19

BOWLING: MANEL GIMENO ACONSEGUEIX UNA PARTIDA PERFECTA 300 PALS (21.04.2021)

18
Manel Gimeno del Sweetrade Bowling
Club – Les Franqueses, va aconseguir una
partida perfecta de 300 (12 strikes), en la
primera sèrie dels Campionats Nacionals
de Catalunya 2021, celebrada aquest cap
de setmana a les instal·lacions de Bowling
Splau de Cornellà.
En Manel Gimeno, encapçala la
classificació provisional individual amb
1405 pals (234,16 de mitjana) així com la
prova de parelles amb Carlos Domínguez i
la prova d’equips format per Manel
Gimeno, Carlos Domínguez, Artur Colomer
i Yu Wen Lee, amb un total de 4834 pals
(201,41 de mitjana).
El Sweetrade Bowling Club, és el club amb més representació en aquesta competició amb la
presència de 4 equips i una parella (18 esportistes), seguits pel Club Bowling Comarcal de
Terrassa amb 3 equips i un individual (13 esportistes).
També cal destacar els resultats de la parella femenina del Sweetrade, formada per Cristina
Sanz i Íngrid Julià amb una mitjana de 194,83 així com la parella mixta formada per Marina
Sardà i Àlvar Cardona, amb 183,50 de mitjana, totes dues parelles encapçalen la classificació
en la seva categoria.
Tot i haver estat aturats més de cinc mesos desprès de la represa de setembre, cal destacar els
bons resultats en general en la posada en marxa de la competició.
La segona sèrie dels Campionats que també acollirà Bowling Splau de Cornellà, està
programada pels dies 8 i 9 de maig.
Foto: Sweetrade Bowling Club – Les Franqueses

20

BITLLES CATALANES: LLIGA CATALANA – EL SIURANENC D’HORTA A ES POSA LÍDER DE PRIMERA
DIVISIÓ (26.04.2021)

19
Aquest passat cap de setmana s’ha disputat la
segona jornada de la Lliga Catalana de bitlles, i el
Siuranenc d’Horta A, gràcies a una brillant
actuació a les pistes de la Plaça Gaudí de
Barcelona, s’ha posat líder de la primera divisió.
Els hortencs, amb un total de 607 punts i 48
bitlles, repartits en dues fantàstiques partides de
292 i 315 punts, han estat el millor equip de la
jornada.
En segona posició darrera l’equip barceloní, hi
trobem el Torà que continua molt fort, i pugen
fins el tercer lloc els badalonins del Termites
Llefià A. La classificació de segona divisió
l’encapçala el Termites Llefià C, seguit de Calella
Marxa Far i El Perelló C. A tercera el Vic Bitlles
continua primer, seguit del Salomó Blau i el Ponts
Individualment, els millors bitllaires de la jornada han estat Manuel Nogales (Olius A), amb
170 punts, seguit de Ferran Herrera (Siuranenc d’Horta), amb 164 i Tomàs García (Vinaròs),
162 punts. La millor jugadora ha estat Victòria González (Termites Llefià C), que ha aconseguit
152 punts, seguida de Roser Cherta (la Galera A), Lourdes Adell (Masdenverge), i Carme Marès
(Calella Marxa Torretes), totes tres amb 148 punts.
La tercera jornada de la Lliga Catalana de bitlles se celebrarà el cap de setmana 8/9 de maig
Foto: Imatges de la jornada
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BITLLES CATALANES: CIRCUITS INDIVIDUALS – ELENA FOLIA I QUIM CABALLÉ LÍDERS
PROVISIONALS (03.05.2021)

20
A l’espera de disputar-se algunes partides
endarrerides de la 4a jornada dels Circuits
Individuals de Bitlles Catalanes, dominen
la classificació en categoria Sènior, Elena
Folia (Amposta), i Quim Caballé (la Penya
del Bistec).
La jugadora d’Amposta lidera la
classificació femenina amb una mitjana de
80,17 punts per partida, seguida de
Florentina Hernández (Olius), i Rosa Solé
(Bellpuig), amb unes mitjanes de 75 i
74,83 punts. En la classificació masculina,
darrera el jugador de Tordera Quim
Caballé (81, 33 de mitjana), hi trobem a
Josep Julià (Vall-llobrega), amb una
mitjana de 80 punts, i Jordi Vilanova
(Tàrrega), amb 78,25
En categoria Sub 25, Júlia Bigas (la Penya del Bistec), és primera, seguida d’Abril Asensio
(Ponts), i Mariona Trullols (Olius). Pel què fa als nois, lidera la classificació Pol Viladrich (Olius),
seguit de prop per Biel Poch (la Penya del Bistec), i és tercer Jordi Sanmartí (St. Martí Sarroca).
En el Circuit Infantil lideren les classificacions femenines les jugadores d’Olius Carla Muntada
en infantil, Ysabel Pelegrina en alevina i Noa Viladrich en benjamina. En infantil i aleví masculí
dominen els jugadors de la Penya del Bistec de Tordera Abel Caballé i Jordi Monfulleda,
mentre que en categoria benjamia és Guerau Fuses, de la Sénia, qui encapçala la classificació.
La propera jornada se celebrarà el cap de setmana 15 i 16 de maig.
Publicat al diari Sport el 4 de maig i a Mundo Deportivo el 5 de maig
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BOWLING: SEGONA JORNADA DELS CAMPIONATS DE CATALUNYA 2021 (07.05.2021)

21
Tot a punt per la segona sèrie dels
Campionats Nacionals de Catalunya 2021,
que es disputa aquest cap de setmana a
les instal·lacions de Bowling Splau de
Cornellà.
Un total de 67 esportistes de 12 clubs
catalans competeixen en les proves
individual, parelles i equips, el Sweetrade
Bowling Club – Les Franqueses, encapçala
la classificació en totes les proves.
Classificacions provisionals: Cristina Sanz (individual femenina), Manel Gimeno (individual
masculina) Cristina Sanz i Íngrid Julià (parelles femenina), Manel Gimeno i Carlos Domínguez
(parelles masculina), Àlvar Cardona i Marina Sardà (parelles mixtes), la prova d’equips
l’encapçala l’equip format per Manel Gimeno, Carlos Domínguez, Artur Colomer i Yu Wen Lee.
Foto: Sweetrade Bowling Club
Publicat al diari Sport el 7 de maig

BITLLES CATALANES: LLIGA CATALANA – EL SIURANENC D’HORTA A CONTINUA LÍDER DE PRIMERA
DIVISIÓ (10.05.2021)

22
Un cop disputades tres de les quatre jornades de què
consta la Lliga Catalana de bitlles, el Siuranenc d’Horta
A segueix liderant la primera divisió i manté 15 punts
d’avantatge sobre el segona classificat, el Torà, i 24
sobre el Nayox Seat Tàrrega, que s’ha col·locat en
tercera posició gràcies a ser el millor equip de la
jornada amb un total de 606 punts i 50 bitlles.
A segona i tercera divisió, el Termites Llefià C i el Vic
Bitlles, reforcen el seu primer lloc en les respectives
classificacions, després de tenir una brillant actuació
aquest passat cap de setmana.
Individualment, els millors bitllaires de la jornada han estat Antoni Vilas (Igualada), amb 172
punts, seguit de Mario Lucero (Siuranenc d’Horta A), i Ramon Caba (Miralcamp), 168 punts.
Les millors jugadores han estat Núria Rebull (el Perelló C), i Montserrat Serra (Vic Bitlles),
empatades a 158 punts, les segueix amb 157 punts Gemma Torras (Siuranenc d’Horta D)
La quarta i decisiva jornada de la Lliga Catalana de bitlles se celebrarà el cap de setmana 22/23
de maig
Foto: Imatges de la jornada
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BOWLING: MANEL GIMENO MANTE EL LIDERATGE INDIVIDUAL ALS CAMPIONATS DE CATALUNYA
(12.05.2021)

23
El Sweetrade Bowling Club Les Franqueses domina la classificació
dels Campionats de Catalunya 2021, Manel Gimeno un cop
disputada la segona sèrie, es manté líder individual amb un total de
2629 pals trepitjant-li els talons Àlvar Cardona amb 2596 pals, el
tercer lloc l’ocupa Artur Colomer amb una avantatge de 18 pals
respecte a Carlos Domínguez que és 4rt.
Pel que fa a la segona categoria, Pedro Tudela del CB Barcelona
encapçala la classificació amb 2403 pals, seguit de Manel Ciero i
Antonio Ruiz del Comarcal de Terrassa amb 2392 i 2277 pals
respectivament. Víctor Hurtado i Xavier Piqué del Sweetrade ocupen
els dos primers llocs de la classificació de tercera categoria mentre
Oliver Cayuela del CB Penedès del Vendrell es tercer a molt poca
distància.
Cristina Sanz i Íngrid Julià lideren les proves femenines amb molta
distància respecte les contrincants. Maribel Monfort de l’Associació Bowling Catalunya Sènior
2015 encapçala la classificació de 2a categoria femenina.
La competició s’està celebrant a les instal·lacions de Bowling Splau de Cornellà, els propers dies
29 i 30 de maig se celebrarà la tercera sèrie que donarà pas al màster.
Foto: Manel Gimeno i Carlos Domínguez
Publicat al diari l’Esportiu el 14 de maig

BOWLING: EN MARXA EL 1OÈ TORNEIG JOVENTUT AL-VICI – MEMORIAL JOAN
CREUS (14.05.2021)

24
Del 15 al 23 de maig les instal·lacions de Bowling Ilusiona
Splau de Cornellà de Llobregat acullen el 10è Torneig
Joventut Al-Vici – Primer Memorial Joan Creus, la
competició està homologada per la FCBB i organitzada pel
Joventut Al-Vici, Bowling Club de Castelldefels.
La competició es en format de parelles amb handicap
també hi ha la modalitat individual, està prevista la
participació de prop de 60 esportistes de 10 clubs catalans
lluitant en les sèries de classificació per obtenir una plaça
per a la final, i optar al trofeu Memorial Joan Creus, que en aquesta edició és sens dubte el
més preuat.

24

BITLLES CATALANES: TOT A PUNT PER A LA CINQUENA JORNADA DELS CIRCUITS
INDIVIDUALS (16.05.2021)

26
Aquest proper cap de setmana 15/16 de
maig, se celebra la cinquena jornada dels
Circuits Individuals de bitlles catalanes,
penúltima d’una competició que està
tenint un nivell molt alt de joc, tot i
l’aturada de les competicions provocada
per la pandèmia.
Els més de 300 jugadors i jugadores de
tot Catalunya competiran en les 18 seus
previstes per aquesta jornada. El
dissabte hi haurà competició a la Sénia
(Montsià), Llefià - Badalona (Barcelonès),
Igualada (Anoia), Calella i Tordera
(Maresme), Hostalric (la Selva), Palamós (Baix Empordà), i El Pi de Sant Just – Olius (Solsonès),
que també acollirà jornada el diumenge.
La resta de seus del diumenge dia 16 seran Miralcamp (Pla d’Urgell), Bellpuig (Urgell), Amposta
i la Galera (Montsià), Salomó (Tarragonès), Torelló (Osona), Castellar del Vallès (Vallès
Occidental), i Horta i Vall d’Hebron a Barcelona (Barcelonès)
Foto: Participants a la seu de Torelló a la quarta jornada dels Circuits Individuals
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BITLLES CATALANES: CIRCUITS INDIVIDUALS – GRAN NIVELL DE JOC EN LA 5A
JORNADA (18.05.2021)

27
Ja fa dos mesos que es va reprendre la
competició individual de bitlles catalanes,
i mica en mica, els i les bitllaires van
millorant el seu nivell de joc, com ho
demostren les 6 partides perfectes (90
punts), que s’han aconseguit aquest
passat cap de setmana durant la
celebració de la cinquena jornada dels
Circuits Individuals. Ángel Pascula
(Sagrada Família), Núria Rebull (el
Perelló), Ramon Sáez (Vinaròs), Joan
Bermúdez (Vilafranca), Patrici Vallès
(Masdenverge), i Antonio Arenas
(Bellpuig), han estat els que han
aconseguit una partida perfecta.
Tot i això, continuen liderant la
classificació en categoria Sènior, Elena Folia (Amposta), i Quim Caballé (la Penya del Bistec).
Segueixen a la jugadora ampostina Núria Rebull (el Perelló), que ha estat la millor jugadora de
la jornada, i Montserrat Serra (Vic Bitlles). En categoria masculina el segon classificat és Jordi
Vilanova (Tàrrega), i tercer és Josep Julià (Vall-llobrega)
Hi ha hagut canvis en la categoria Sub 25. Ara és Abril Asensio (Ponts), qui lidera la
classificació femenina, seguida de Nadia Segura (Fartucs Bitlles), i Júlia Bigas (la Penya del
Bistec). Pel què fa als nois, el nou líder és Biel Poch (la Penya del Bistec), segon Pol Viladrich
(Olius), i tercer Manuel Rodríguez (Termites Llefià).
En el Circuit Infantil lideren les classificacions femenines les jugadores d’Olius Carla Muntada
en infantil, Ysabel Pelegrina en alevina i Clàudia Muntada en benjamina. En infantil i aleví
masculí dominen els jugadors de la Penya del Bistec de Tordera Abel Caballé i Guiu Pla,
mentre que en categoria benjamina és Guerau Fuses, de la Sénia, qui encapçala la
classificació.
La sisena i última jornada se celebrarà el cap de setmana 29 i 30 de maig.
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BITLLES CATALANES: LLIGA CATALANA – CAP DE SETMANA DECISIU (19.05.2021)

28
El proper cap de setmana 22/23 de maig se celebra la
quarta i última jornada de la Lliga Catalana de bitlles
2021. El nou format,estrenat aquesta temporada
tant atípica, fa que el final de lliga sigui molt
emocionant i que tot es decideixi en les dues últimes
partides. Diumenge se sabrà qui són els campions de
les tres categories de qualitat a més de conèixer-se el
sis equips que disputaran el Campionat de Catalunya
de Clubs el dia 6 de juny a Igualada.
A primera divisió surt amb avantatge el Siuranenc d’Horta A, que lidera la classificació seguit
de prop per Torà, Nayox Seat Tàrrega i Termites Llefià A. Junt amb aquest quatre equips,
lluiten per aconseguir plaça pel Campionat de Catalunya el Miralcamp, Vinaròs, Guinardó A i la
Penya del Bistec A entre d’altres.
A segona i tercera divisió lideren les respectives classificacions Termites Llefià C i Vic Bitlles,
que tenen un bon marge de punts sobre els immediats seguidors, Calella Marxa Far i El Perelló
C a segona divisió, i el Perxa d’Astor B i Salomó Blau a tercera
Foto: Jornada de Lliga a les pistes d’Olius (Solsonès)

Publicat al diari Mundo Deportivo el 21 de maig

BOWLING: RECTA FINAL DEL TORNEIG JOVENTUT AL-VICI – PRIMER MEMORIAL JOAN
CREUS (20.05.2021)

29
Aquest dissabte es disputa
la darrera sèrie de
classificació del 10è Torneig
Social Joventut Al-Vici –
Primer Memorial Joan
Creus, per donar pas a les
finals de diumenge en la
que hi participaran les 8
millors parelles i als 14
millors classificats i
classificades individuals.
Diumenge a les 09.00 s’iniciarà la competició amb la final individual, la suma de dues partides
determinarà al campió o campiona de la prova, tot seguit la final de parelles on es disputaran
6 partides, la millor parella a la suma obtindrà el trofeu Memorial Joan Creus, a més d’una bola
Ebonite GB4 per a cada membre de la parella, obsequi de Proshop Monkey Bowling.
Foto: Grup de participats de la 2a sèrie
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BOWLING: RUBIO I REYES CAMPIONS DEL PRIMER MEMORIAL JOAN CREUS (25.05.2021)

29
La parella formada per José Rubio del CB
Diagonal i Cristian Reyes de l’Xtreme
Bowling Club, es van erigir campions del
10è Torneig Social Joventut Al-Vici “Primer
Memorial Joan Creus”, en una ajustada
final on van superar per 23 pals la parella
formada per Carlos Garcia i David Marcé
de l’Xtreme BC, la tercera plaça va ser per
Fernando Gómez i David Ansaldo del
Joventut Al-Vici. També van ser
guardonats Axel Guimó i Moisés Pérez del
CB Diagonal, que van fer la millor
puntuació a pal net.
En la final individual, Manel Ciero del Club
Bowling Comarcal de Terrassa va ser el
campió amb un total de 515 pals
(handicap 23), seguit d’Álvaro-José Cardona del Joventut Al-Vici amb 501 pals (handicap 19). El
podi individual el completa el jugador del CB Diagonal Moisés Pérez amb 490 pals (handicap 9).
La jugadora del Sweetrade BC Les Franqueses amb 491 pals va ser la millor jugadora a pal net.
Cal destacar els resultats de Cristina Sanz, que amb una mitjana de 218,64 ha estat la millor
esportista absoluta del torneig assolint la millor partida amb 299 pals.
La competició va cloure amb el tradicional lliurament dels trofeus de mans Fernando Gómez,
president del club, acompanyat per Rosa Maria Suárez, vídua de Joan Creus, Axel Guimó i
Moisés Pérez en representació del patrocinador Proshop Monkey Bowling.
Les instal·lacions de Bowling Ilusiona Splau van acollir el torneig del 15 al 23 de maig i
organitzat pel Joventut Al-Vici, CB de Castelldefels amb el suport de la FCBB.
Publicat al diari Mundo Deportivo el 26 de maig
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BITLLES CATALANES: LLIGA CATALANA – EL NAYOX SEAT TÀRREGA CAMPIÓ DE
LLIGA (26.05.2021)

30
Després de fer dues fantàstiques partides
en la quarta i última jornada de la Lliga
Catalana de bitlles (319 i 307 punts), el
Nayox Seat Tàrrega s’ha proclamat
campió d’aquesta renovada competició.
L’equip de la capital de l’Urgell, format
per Jordi Vilanova, José Velasco, Gabriel
Esteban, Domingo Hinojosa, Ana Maria
Molina, Miguel Ángel Peñalo i Lluís
Tolosa, un cop sumades les vuit partides
de què constava la competició, ha
aconseguit un total de 2412 punts (301.5
de mitjana per partida)
A només 10 punts de l’equip campió s’ha
queda el Siuranenc d’Horta A,
proclamant-se sots campió de lliga per
davant del Termites Llefià A, que ha estat tercer. Acompanyaran als tres primers classificats
en la disputa del Campionat de Catalunya de Clubs, el Vinaròs, Torà i la Penya del Bistec.
Aquest campionat se celebrarà a Igualada el proper diumenge 6 de juny.
A segona divisió ha quedat primer classificat el Termites Llefià C, completant la gran actuació
dels equips del club badaloní, seguit de El Perelló C i el Calella Marxa Far. El Vic Bitlles, que ha
liderat la classificació de tercera des de la primera jornada, ha estat el campió d’aquesta
categoria, seguit del Ponts i l’Olius B.
Foto: Tàrrega – Siuranenc d’Horta A – Termites Llefià A i C – Vic Bitlles

Publicat al diari l’Esportiu el 28 de maig
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BOWLING: JORNADA DECISIVA DELS CAMPIONATS DE CATALUNYA 2021 (28.05.2021)

31
Aquest cap de setmana 29 i 30 de maig a les
instal·lacions de Ilusiona Splau de Cornellà de
Llobregat, se celebra la tercera i última sèrie
del 24è Campionats Nacionals de Catalunya,
jornada decisiva per a molts dels esportistes
participants que es juguen una plaça pel
màster que tindrà lloc el proper diumenge 13
de juny.

Cristina Sanz del Sweetrade BC, encapçala la
classificació femenina de primera, Maribel
Monfort de l’ABCS2015 lidera la classificació
de segona. Pel que fa a les categories masculines, Manel Gimeno del Sweetrade BC és líder de
primera, Pedro Tudela del CB Barcelona i Victor Hurtado també del Sweetrade, ocupen la
primera plaça de segona i tercera respectivament.
Foto: Cristina Sanz i Íngrid Julià del Sweetrade Bowling Club

BITLLES CATALANES: CIRCUITS INDIVIDUALS – JORNADA FINAL (28.05.2021)

32
Aquest cap de setmana se celebra la sisena i última
jornada dels Circuits Individuals 2021, en els que
han competit quasi 350 bitllaires de tot el país. Es
disputaran les tres últimes partides de la
competició que serviran per decidir els campions i
campiones de les diferents categories d’edat:
sènior, sub 25, infantil, alevina i benjamina.
Lideren les diferents categories femenines Elena
Folia (Amposta), en categoria sènior, Abril Asensio
(Ponts), en sub 25, i les jugadores d’Olius Carla
Muntada, Ysabel Pelegrina i Clàudia Muntada en
les categories infantil, alevina i benjamina.
Els jugadors de la Penya del Bistec de Tordera, Quim Caballé, Biel Poch, Abel Caballé i Guiu Pla
lideren les classificacions masculines sènior, sub 25, infantil i alevina respectivament, mentre
que el primer classificat en categoria benjamina és Guerau Fuses de la Sénia.
Les classificacions finals dels Circuits Individuals decidiran també qui seran els i les participants
en els diferents Campionats de Catalunya Individuals, que es diputaran el 12 de juny a Horta –
Barcelona (Barcelonès), el campionat Infantil, i a Castellar del Vallès (Vallès Occidental), el dia
13 del mateix mes els campionats sènior i sub 25.
Foto: Competició individual a Tordera (Maresme)
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BOWLING: ÈXIT PER ALS ESPORTISTES DEL SWEETRADE ALS CAMPIONATS DE
CATALUNYA (31.05.2021)

33
Els i les esportistes del
Sweetrade Bowling Club - Les
Franqueses, han estat els més
guardonats en la 24a edició
dels Campionats de Catalunya
assolint podi en totes les
categories i modalitats de la
competició, celebrada a les
instal·lacions de Ilusiona Splau
de Cornellà de Llobregat.
Podi complert pels jugadors
del Sweetrade de 1a categoria
masculina, Àlvar Cardona va
sumar un total de 1382 pals a la tercera sèrie disputada aquest cap de setmana i es va fer
amb l’or al superar a Manel Gimeno que liderava la prova des de la primera sèrie, el tercer lloc
va ser per Carlos Domínguez. En categoria femenina Cristina Sanz i Íngrid Julià obtenen les
millors classificacions de 1a divisió, mentre Maribel Monfort de l’ABCS2015 assoleix l’or de 2a
categoria, seguida per Marina Sarda (Sweetrade) i M. Ángeles Garcia, també de l’ABCS2015.
El Comarcal BC de Terrassa obté les tres places del podi de la prova individual de segona
categoria, Manel Ciero encapçala la classificació seguit de Eduard Albert i Francisco
Hernández. Pel que fa a la tercera categoria, repeteix el Sweetrade amb Víctor Hurtado al
capdavant, en segon lloc, Xavier Piqué i completant el podi Estefan Solé del Club Bowling
Tomahawk de Bellvís.
En la prova de parelles, l’or és per, en 1a categoria Carlos Domínguez i Manel Gimeno
(Sweetrade), 2a categoria Eduard Albert i Francisco Hernández (Comarcal BC), 3a categoria
Oliver i Amaro Cayuela (Penedès BC), 1a categoria femenina Íngrid Julià i Cristina Sanz; 2a
categoria femenina Maribel Monfort i Ángeles Garcia (ABCS2015) i categoria mixta Àlvar
Cardona i Marina Sardà (Sweetrade)
En la prova d’equips els Sweetrade obté les medalles d’or i argent el bronze és per l’equip A
del Comarcal Bowling Club de Terrassa.
El lliurament de les medalles tindrà lloc el proper 13 de juny un cop finalitzat el màster de
Catalunya que tancarà la curta temporada 2020-2021.
Foto: Les parelles campiones en cada una de les categories
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BITLLES CATALANES: FINALITZEN ELS CIRCUITS INDIVIDUALS (01.06.2021)

34
Amb la celebració de la darrera jornada,
s’ha posat punt i final als Circuits
Individuals 2021, que han comptat amb
una gran participació tot i ser un any difícil
per a tothom. Tots els bitllaires han
disputat 12 partides repartides en 6
jornades, i per a fer les classificacions es
compten les vuit millors de cadascun
d’ells.
Pel què fa a les categories masculines,
Jordi Vilanova del Nayox Tàrrega ha estat
el campió en categoria sènior, amb un
total de 661 punts, seguit de Quim Caballé
(la Penya del Bistec), amb 660 i Jordi
Santamaria (Ponts), amb 658 punts. En
categoria Sub 25 s’ha imposat Biel Poch (la
Penya del Bistec) amb 644 punts, seguit de Pol Viladrich (Olius), i Manuel Rodríguez (Termites
Llefià). Abel Caballé i Jordi Monfulleda (la Penya del Bistec), han estat els campions en
categoria infantil i alevina, mentre que en categoria benjamina el primer ha estat Jordi Segalés
(Somiserem del Ges)
Elena Folia (Amposta), s’ha imposat en el Circuit Sènior femení, amb un total de 664 punts, per
davant de Núria Rebull (el Perelló), i Montserrat Serra (Vic Bitlles), amb 637 i 632 punts
respectivament. La jugadora del Fartucs Bitlles, Nadia Segura, ha estat la primera del circuit
Sub 25 femení, aconseguint un total de 615 punts, seguida de Abril Asensio (Ponts), i Mariona
Trullols (Olius). Les vencedores en les categories més joves han estat les jugadores d’Olius
Carla Muntada en infantil, Ysabel Pelegrina en alevina i Noa Viladrich en benjamina
El proper dissabte 12 de juny, a partir de les 10 del matí, es disputarà el Campionat de
Catalunya Individual Infantil, a les pistes del Siuranenc d’Horta a Barcelona, mentre que el
Campionat Absolut i Sub 25, se celebrarà a les pistes de la zona esportiva de Castellar del
Vallès (el Vallès Occidental), i estarà organitzat pel C.B. Colobrers.
Foto: Elena Folia, Jordi Vilanova, Nadia Segura i Biel Poch, campions dels circuits sènior i sub 25
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BITLLES CATALANES: CAMPIONAT DE CATALUNYA DE CLUBS A IGUALADA (04.06.2021)

35
El proper diumenge dia 6 de juny es
disputarà a les pistes de bitlles de la
Zona Esportiva les Comes d’Igualada
(Anoia), la 26a edició del Campionat de
Catalunya de Clubs de bitlles catalanes,
amb la participació dels sis millors
equips de la Primera Divisió de la Lliga
Catalana 2021.
El Nayox Seat Tàrrega, després d’haverse proclamat campió de lliga, és el gran
favorit de la competició, però els seus rivals, Siuranenc d’Horta (Barcelona), Termites Llefià
(Badalona), Vinaròs, Torà i la Penya del Bistec (Tordera), també han demostrat un gran nivell
de joc i de ben segur que no els ho posaran gens fàcil. De tots els participants, només la Penya
del Bistec ha estat campió de Catalunya en una ocasió, va ser l’any 2015 en el campionat
disputat a Salomó (Tarragonès).
El C.B. Igualada, a qui la FCBB ha encarregat l’organització d’aquest campionat, compta amb el
suport del seu Ajuntament, així com el del Consell Català de l’Esport i la Unió de Federacions
Esportives de Catalunya.
Foto: Imatge de la final del Campionat de Catalunya 2018 a la Galera (Montsià)
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BITLLES CATALANES: CAMPIONAT DE CATALUNYA EL C B LA PENYA DEL BISTEC ACONSEGUEIX EL
SEU SEGON EL TÍTOL (07.06.2021)

36
L’equip del C.B. la Penya del
Bistec de Tordera, format per
Biel Poch, Marià Pérez, Llorenç
Serra i Joaquim Caballé, s’ha
proclamat per segona vegada
campió de Catalunya de bitlles
catalanes, en el campionat
disputat a Igualada (Anoia), el dia
6 de juny, superant en una gran
final a l’equip del Nayox Seat
Tàrrega, per 305 a 288.
En aquesta 26a edició del
campionat de Catalunya hi han
participat els 6 millors equips de
la Lliga Catalana de Bitlles. Tots
ells han disputat dues partides
de classificació, i els dos millors
s’han classificat per a la gran
final. L’equip del Maresme, havia
entrat com a segon millor equip
en les partides classificatòries, darrera el Tàrrega. El tercer classificat ha estat el C.B. Siuranenc
d’Horta, que fins ben entrada la segona partida encara tenia opcions de jugar la final. El
Vinaròs, Termites Llefià i Torà s’han classificat en quarta, cinquena i sisena posició
respectivament.
L’alcalde d’Igualada, senyor Marc Castells, i la regidora d’esports senyora Patrícia Illa han estat
presents durant la disputa del campionat, a més de donar tot el seu suport a la magnífica
organització d’aquest esdeveniment per part del C.B. Igualada. Abel Sensarrich, vicepresident
de la Federació Catalana de Bitlles i Bowling ha presidit el lliurament de trofeus, acompanyat
de Koen Balcaen, directiu de la FCBB i Salvador Gil, president del C.B. Igualada
Foto: Tots els premiats

Publicat al diari Mundo Deportivo el 11 de juny
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BITLLES CATALANES: LLIGA CATALANA LLIURAMENT DE TROFEUS DE LES TEMPORADES
2019/2020 I 2020/2021 (08.06.2021)

37
El passat diumenge dia 6 de juny, aprofitant la
celebració del Campionat de Catalunya de Clubs de
bitlles catalanes a Igualada, es van lliurar els
trofeus de la Lliga Catalana de Bitlles
corresponents a les temporades 2019/2020 i
2020/2021.
Catorze clubs de tot el país van rebre els trofeus
corresponents a la temporada 2019/2020, el
primer i segon classificats dels sis grups de què
constava la lliga més els tercers dels grups 4 i 5 que
eren els més nombrosos. Pel què fa a la temporada
2020/2021 van rebre el guardó els tres primers
classificats de primera, segona i tercera divisió
d’una edició molt especial de la Lliga Catalana,
marcada per la situació de pandèmia actual.
Marc Castells i Patrícia Illa, alcalde i regidora d’esports de l’Ajuntament d’Igualada, va presidir
el lliurament dels trofeus, acompanyats d’Abel Sensarrich, vicepresident de la Federació
Catalana de Bitlles i Bowling, Koen Balcaen, directiu de la federació, i Salvador Gil, president del
C.B. Igualada
Foto: Alguns del premiats de la Lliga Catalana 2019/2020 i 2020/2021 amb les autoritats presents

BITLLES CATALANES: CAMPIONAT DE CATALUNYA INDIVIDUAL INFANTIL AL BARRI
D’HORTA DE BARCELONA (10.06.2021)

38
El proper dissabte 12 de juny es disputarà a les
pistes de la plaça Botticelli del barri d’Horta de
Barcelona, el Campionat de Catalunya Individual
Infantil de bitlles catalanes, per a les categories
benjamina, alevina i infantil, amb la participació de
una trentena de 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 9 clubs diferents, sent el C.B. Olius (Solsonès) i C.B. la Penya del
Bistec (Tordera – Maresme), els clubs que aporten més bitllaires. També hi prendran part
esportistes del C.B.C. Blanes (la Selva), C.B. el Perelló (Baix Ebre), C. Fartucs Bitlles i Bowling
(Cornellà – Baix Llobregat), C.B. la Galera i C.B. la Sénia (Montsià), C.B. Somiserem del Ges
(Torelló – Osona), i C.B. Vilafranca (Alt Penedès).
El Campionat estarà organitzat pel Club de Bitlles Siuranenc d’Horta, amb el suport de la
Federació Catalana de Bitlles i Bowling, el Districte d’Horta-Guinardó de Barcelona, la Unió de
Federacions Esportives de Catalunya i el Consell Català de l’Esport.
Foto: Imatge del Campionat Infantil de l’any 2018 a Tordera (Maresme)
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BITLLES CATALANES: CASTELLAR DEL VALLÈS ACULL EL CAMPIONAT DE CATALUNYA
INDIVIDUAL (11.06.2021)

39
Aquest proper diumenge 13 de
juny es disputarà a la Zona
Esportiva de Castellar del Vallès
(Vallès Occidental), la 22a edició
del Campionat de Catalunya
Individual de bitlles catalanes,
categories absoluta i sub 25, amb
la participació de 48 jugadors i
jugadores de tot el país (30 homes
i 18 dones), que han aconseguit la
classificació en els Circuits
Individuals disputats aquests
últims mesos.
Hi estaran representats fins a 24 clubs diferents, sent el C.B. Olius (Solsonès) el que més
bitllaires aporta, amb un total de 5 jugadors i jugadores, 2 d’ells de categoria sub 25. Els clubs
la Penya del Bistec (Tordera – Maresme), Ponts (Noguera), i Termites Llefià (Badalona –
Barcelonès), hi tindran 4 representants cadascun d’ells.
Aquest campionat estarà organitzat pel Club de Bitlles Colobrers, amb el suport de la Federació
Catalana de Bitlles i Bowling, l’Ajuntament de Castellar del Vallès, la Unió de Federacions
Esportives de Catalunya i el Consell Català de l’Esport
Foto: Imatge de la final del Campionat de Catalunya 2018, disputat a Castellar del Vallès

BOWLING: EL MÀSTER TANCA LA TEMPORADA DE BOWLING (11.06.2021)

40
Aquest diumenge les instal·lacions de Bowling
Splau de Cornellà de Llobregat, acullen el màster
masculí, en la que hi prendran part els 29 millors
jugadors i jugadores classificats en els
Campionats Nacionals de Catalunya 2021,
celebrats d’abril a maig.
A la competició hi participen els 8 millors de
cada una de les categories masculines i les 6
millors femenines, 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 i
campiona 2021.
Un cop acabada la competició es farà el lliurament de les medalles dels 24è Campionats
Nacionals de Catalunya així com els trofeus de la temporada 2016-2020 que a causa de la
pandèmia no es van poder lliurar.
Foto: Àlvar Cardona campió individual 2021
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BITLLES CATALANES: CAMPIONAT DE CATALUNYA INDIVIDUAL INFANTIL 2021 (14.06.2021)

41
El passat dissabte 12 de juny, a les
pistes de la plaça Botticelli del
barri d’Horta de Barcelona, s’ha
celebrat el Campionat de
Catalunya Individual per a les
categories infantil, alevina i
benjamina, amb la participació
d’una trentena de nens i nenes
representant a nou clubs de tot el
país.
El C.B. Olius s’ha endut la major
part dels llocs d’honor en les
diferents categories femenines. En
benjamines ha estat primera
Claudia Muntada (Olius), seguida
de Mar Alcanar (la Galera), i Noa Viladrich (Olius). En categoria alevina ha quedat campionat
Anna Espinosa (el Perelló), seguida de les jugadores d’Olius Ysabel Pelegrina i Paula Malé,
mentre que en categoria infantil el primer lloc ha estat per Carla Muntada (Olius), i el segon
per Sara Fonollosa (la Sénia).
En la competició masculina, el club que ha fet més podis ha estat la Penya del Bistec de
Tordera. Guerau Fuses (la Sénia), ha estat el campió de categoria bejamina, seguit de Jordi
Segalés (Somiserem del Ges), i Cesc Prat (Olius). Els jugadors de la Penya del Bistec Arnau
Barrera, Guiu Pla i Jordi Monfulleda han estat els tres primers en categoria alevina. En infantil
també ha estat campió un jugador del club de Tordera, Abel Caballé, per davant de Jordi
Martínez (Vilafranca), i Genís Sáez (la Penya del Bistec).
Ha presidit el lliurament de trofeus el Conseller d’Esports del Districte d’Horta-Guinardó de
Barcelona Marc Guallar, acompanyat de Ferran Herrera, president del Club de Bitlles Siuranenc
d’Horta, organitzador del campionat.
Foto – Els nous campions de Catalunya
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BITLLES CATALANES: ELENA FOLIA I MIGUEL ÁNGEL PEÑALO CAMPIONS DE CATALUNYA
2021 (15.06.2021)

42
Després d’una gran actuació,
Elena Folia (Amposta), i Miguel
Ángel Peñalo (Nayox Tàrrega),
es van proclamar campions de
Catalunya de bitlles catalanes en
el campionat disputat a Castellar
del Vallès (Vallès Occidental), el
passat diumenge dia 13 de juny,
i per tant, es van penjar la
medalla als campions que atorga
la Unió de Federacions
Esportives de Catalunya (UFEC).
En la 22a edició del Campionat
de Catalunya individual hi van
participar 48 jugadors i
jugadores, 30 homes i 18 dones
de tot el país, entre ells 6 nois i 4
noies de categoria sub 25.
Elena Folia es va proclamar
campiona després de superar en la gran final a Abril Asensio (Ponts), segona classificada i
campiona Sub 25, i Ana Medina (la Penya del Bistec), que va ser tercera. Quarta va ser Júlia
Bigas (la Penya del Bistec), que va quedar en segona posició de categoria Sub 25, i cinquena
Ana Maria Molina (Nayox Tàrrega). Nadia Segura (Fartucs Bitlles), va completar el podi de la
categoria de joves.
Miguel Ángel Peñalo va superar en la final a José Luís González (Sagrada Família), segon
classificat final i Mario Lucero (Siuranenc d’Horta), tercer. El quart classificat va ser Jordi
Santamaria (Ponts), i cinquè i únic jugador en aconseguir una partida perfecta, Martí Muñoz
(Vic Bitlles). Van pujar al podi de la categoria Sub 25 Manuel Rodríguez (Termites Llefià), com a
campió, i Biel Poch (la Penya del Bistec), i Pol Viladrich (Olius), com a segon i tercer classificats.
Va presidir el lliurament de premis Nakor Bueno, regidor d’esports de l’Ajuntament de
Castellar del Vallès, acompanyat de Josep Piñol, president del Club de Bitlles Colobrers,
organitzador del campionat.
Foto: Els quatre podis del Campionat de Catalunya Absolut i Sub 25

Publicat al diari l’Esportiu el 18 de juny
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BOWLING: ÍNGRID JULIÀ I ÀLVAR CARDONA CAMPIONS DEL MÀSTER 2021 (16.06.2021)

43
Íngrid Julià i Àlvar Cardona del Sweetrade Bowling
Club – Les Franqueses, campions del màster de
Catalunya, darrera prova dels 24è Campionats
Nacionals de Catalunya, celebrats aquest diumenge
a Bowling Splau.
Cinc pals de diferència van donar la victòria a Íngrid
Julià en la partida final de la defensa de posició, que
va disputar contra Cristina Sanz, també del
Sweetrade BC (158-153). En la partida anterior
Cristina es va imposar a Maribel Monfort de
l’ABCS2015 per 225 a 190.
Simultàniament es va disputar la final masculina, on
Àlvar es va desfer amb comoditat del seu company d’equip Artur Colomer (289 a 178) i va
donar pas a la partida final que l’enfrontava contra el primer classificat, Cristian Zueco del Club
Tomahawk de Bellvís, Cristian va mantenir contra les cordes a l’Àlvar fins la darrera tirada on
finalment es va imposar per 235 a 214, assolint així el títol.
El Sweetrade Bowling Club ha estat el gran triomfador de la competició amb un total de 29
medalles, 16 d’or, 11 de plata i 2 de bronze. Assolint l’or i la plata en la prova d’equips, seguits
del Comarcal BC de Terrassa amb 13 medalles, 3 d’or, 3 de plata i 7 de bronze. Esportistes dels
Clubs Barcelona, Granollers i Penedès també han estat guardonats.
Un cop acabada la competició es va fer el tradicional lliurament de les medalles del màster i les
diferents proves dels Campionats de Catalunya, a càrrec de, Manuel López, president del
Comarcal CB, Josep Mora, president de Les Gavarres BC, Amaro Cayuela, president del CB
Penedès i Andrés Sanz, vicepresident del Sweetrade BC acompanyats per Ernest Fernández,
gerent de Bowling Splau, instal·lació que han acollit totes les proves de la competició.
Foto: Collage màster i prova d’equips
Publicat al diari Sport el 18 de juny

BOLOS LEONESES: DIVUITENA EDICIÓ DE LA COPA FEDERACIÓ (18.06.2021)

44
Bellvitge acull la 18a edició de la Copa Federació de Bolos
Leoneses, està prevista la participació dels 24 millors
esportistes d’aquesta modalitat.
La competició començarà a les 10 del matí a les pistes del
Club El Negrillón de l’Hospitalet, situades al Poliesportiu de
Bellvitge Sergio Manzano.
Foto: jugador birlant
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BOLOS LEONESES: DANIEL DIEZ I ANDRES GONZALEZ CAMPIONS DE LA COPA FEDERACIÓ
(21.06.2021)

45
Daniel Díez i Andrés González del Club de
Bolos Leoneses El Negrillón de
L’Hospitalet, campions de la 18a Copa
Federació de primera i segona categoria
respectivament, celebrada dissabte 19 de
juny a les pistes del mateix club, situades
al Poliesportiu Sergio Manzano de
Bellvitge.
Bons i ajustats resultats entre els tres
primers de primera categoria, només set
punts separen al campió Daniel Díez de
Ramon Cuesta que ha estat segon
classificat (567 -560), el tercer lloc va estar
per Lucinio Llamas també del Club amfitrió
amb 547 punts.
El Club de Bolos Leoneses El Negrillón també ha dominat la segona categoria, en primer lloc
Andrés Gonzalez amb 515 punts seguit per Ángel Santamaria amb 497 punts, Gregorio
Valcarcel ha estat tercer amb 484 punts.
Aquesta ha estat la primera competició des del confinament, que ha posat en valor el
retrobament amb els companys dels dos clubs de bolos leoneses que tenim al país, la
competició es va celebrar amb l’ambient festiu al que ja ens tenen acostumats.
El lliurament de trofeus va anar a càrrec de Maite Revilla, Regidora del Districte i d’Esports del
Bellvitge i la Gornal, acompanyada de Carlos Gonzalez, assessor del districte, Lourdes Gaspar
representant el Club El Negrillón i Roser Romero, gerent de la FCBB.
Foto: Podis i participants amb la Regidora
Publicat al diari Mundo Deportivo el 25 de juny
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BITLLES CATALANES: SEGONA JORNADA DE LA 20A EDICIÓ DE LA COPA MONTSIÀ (28.06.2021)

46
El passat diumenge 27 de juny es va celebrar la segona
jornada de la Copa Montsià de bitlles catalanes,
organitzada pel Club de Bitlles Amposta, que arriba
enguany a la 20a edició, després de no haver-se pogut
disputar el passat 2020 a causa de la pandèmia.
Després de la segona jornada de les quatre de que
consta aquesta edició, l’equip de La Galera lidera la
classificació amb un total de 1162 punts. Segon en la
classificació darrera els galerencs es troba El Perelló C,
amb 1153 punts, quatre més que el Godall que és el
tercer classificat.
Lidera la classificació individual Daniel Panisello (la Galera), amb una mitjana de 82 punts per
partida, seguit de Jordi Bernedó (Godall), amb 79,75, i Tomàs Farnós (la Galera), amb 77,33
punts de mitjana. En la quarta i cinquena posició hi trobem les dues primeres dones
classificades: Núria Rebull (el Perelló C), i Roser Cherta (la Galera), amb unes mitjanes de 76,25
i 75,50 punts respectivament.
La propera jornada se celebrarà el dissabte 10 de juliol a l’Estadi Municipal d’Amposta
Foto: C.B. Amposta, organitzadors de la Copa Montsià de bitlles catalanes

BITLLES CATALANES: LA COPA GENERALITAT TANCARÀ LA TEMPORADA DE BITLLES (30.06.2021)

47
Durant tot el mes de juliol es disputarà la 17a edició de
la Copa Generalitat de bitlles catalanes, competició que
servirà per tancar aquesta temporada tant atípica i
complicada. Hi participaran 22 clubs de tot Catalunya,
entre ells el C.B. Godall, últim vencedor de la copa l’any
2019. De tots els equips participants, a banda del
Godall, només el Miralcamp, la Penya del Bistec de
Tordera i el Siuranenc d’Horta han estat campions d’aquesta competició.
Cada cap de setmana hi haurà competició, començant pels sis enfrontaments de l’eliminatòria
prèvia que se celebraran els dies 3 i 4 de juliol i que serviran per completar el quadre de
vuitens de final, que es disputaran els dies 10 i 11. Els quarts de final seran el cap de setmana
17/18 d’aquest mateix mes.
La Final a Quatre se celebrarà al barri de Llefià de Badalona, concretament a les pistes de
bitlles del C.B. Termites Llefià, a Torre Mena, i serà durant el matí del diumenge 25 de juliol, a
partir de les 9.30 hores.
Foto: C.B. Godall, campió de la Copa Generalitat 2019

Publicat al diari Sport el 2 de juliol
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BOWLING TENPIN: CRISTINA SANZ I ÀLVAR CARDONA CAMPIONS DE LA MEDALLA
UFEC (01.07.2021)

48
Cristina Sanz i Àlvar Cardona del Sweetrade Bowling Club –
Les Franqueses, han estat els millors esportistes de bowling
2021 i mereixedors de la medalla que atorga la UFEC als
campions individuals.
Andrés Sanz, vicepresident del Club Sweetrade, va ser
l’encarregat de lliurar la preuada medalla als campions, que
va tenir lloc en l’acte de cloenda dels Campionats de
Catalunya 2020-2021 el passat 13 de juny.
Foto: Cristina i Àlvar

BITLLES CATALANES: COPA GENERALITAT – DISPUTATS ELS SETZENS DE FINAL (05.07.2021)

49
Ja s’han disputat tots els enfrontaments de
l’eliminatòria de setzens de final de la
dissetena edició de la Copa Generalitat de
bitlles catalanes, on destacaven tres
enfrontaments per sobre dels la resta: la
Penya del Bistec – Vic Bitlles, amb victòria
dels d’Osona, Guinardó – Olius, també
amb victòria visitant, i Siuranenc d’Horta –
Perxa d’Astor amb victòria de l’equip
barceloní. També han passat ronda
Colobrers, Godall i Salomó, que eren
clarament favorits en els seus duels de
setzens de final.
El proper diumenge 11 de juliol es
disputaran tots els enfrontaments de
vuitens de final, destacant el Miralcamp –
Olius i el Salomó – la Galera. La resta d’enfrontaments de l’eliminatòria de vuitens seran Can
Folguera – Vic Bitlles, Colobrers – Puigverd de Lleida, Viladecans – Nayox Tàrrega, Godall – Sant
Martí Sarroca, Termites Llefià – El Perelló, i Emmurallats – Siuranenc d’Horta.
El següent cap de setmana es disputaran les eliminatòries de quarts de final, mentre que la
final a quatre se celebrarà el dia 25 de juliol al barri de Llefià de Badalona, a les pistes del
Termites Llefià.
Foto: Guinardó – Olius i Siuranenc d’Horta – Perxa d’Astor

Publicat al diari Sport el 9 de juliol
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BITLLES CATALANES: CALELLA MARXA ORGANITZA EL PRIMER TORNEIG
CALELLA (07.07.2021)

50
L’Associació Calella Marxa va organitzar el
passat dissabte 3 de juliol el primer
Torneig Calella de bitlles catalanes amb la
participació d’11 equips vinguts del
Barcelonès, la Selva i el Maresme.
Després d’una temporada molt difícil, la
celebració d’aquest tipus de campionat
torna l’alegria i les ganes de jugar a tots
els bitllaires.
El C.B. Guinardó va ser l’equip vencedor
amb un total de 692 punts, aconseguits
sumant les dues partides de què constava
el campionat. Segon classificat va se
l’equip local Calella Marxa Llopa, amb 659
punts, i tercer va quedar el C.B. Gaserans
amb 639. El jugador d’aquest equip,
Albert Fugarolas va ser el millor del campionat, amb 160 punts, seguit de Xavier Comas (Barri
de Pequín de Calella), i Encarna Flores (Calella Marxa Llopa), que amb un total de 154 punts va
ser la primera dona classificada.
La regidora de les àrees de Joventut, Drets Civils, Igualtat i Participació de l’Ajuntament de
Calella, senyora Cindy Rando, va ser l’encarregada de lliurar els trofeus als millors bitllaires i
els millors equips del campionat.
Foto: Els guardonats del 1r Torneig Calella de bitlles catalanes
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BITLLES CATALANES: COPA GENERALITAT – DISPUTATS ELS VUITENS DE FINAL (12.07.2021)

51
A.E.C. Vic Bitlles, amb un total de 768 punts i 64
bitlles ha estat el millor equip dels vuitens de final
de la Copa Generalitat de bitlles catalanes. Gràcies
a fer aquesta magnífica puntuació ha superat amb
comoditat al Can Folguera, en l’enfrontament
celebrat aquest passat diumenge a Santa Perpètua
de Mogoda.
Destaquen també les victòries de La Galera a les
pistes del Salomó, per 745 a 680, dels Colobrers,
que han jugat a casa contra Puigverd de Lleida (734
a 643), i del Siuranenc d’Horta en el seu
enfrontament a Hostalric contra els Emmurallats
(726 a 645).
El proper diumenge 18 de juliol es disputaran tots els enfrontaments de quarts de final que
prometen grans emocions. A Collsuspina (Osona), el Vic Bitlles rebrà als Colobrers, mentre que
a Tàrrega (Urgell), l’equip campió de Lliga, el Nayox Seat Tàrrega, rebrà al Godall, actual
campió de la Copa. Miralcamp (Pla d’Urgell) serà la seu dels partits entre el Miralcamp i el
Perelló, i a Horta (Barcelona), se celebrarà l’enfrontament entre el Siuranenc i la Galera, tot un
clàssic de les bitlles catalanes. Els vencedors d’aquestes eliminatòries disputaran el dia 25 la
Final a Quatre d’aquesta competició.
Foto: Godall – St. Martí Sarroca; Miralcamp – Olius; Emmurallats – Siuranenc d’Horta; Miguel Ferrer
(Olius)

Publicat al diari Sport el 16 de juliol

BITLLES CATALANES: EL CB AMPOSTA CAMPIÓ DE LA COPA MONTSIÀ (19.07.2021)

52
Només quatre punts de diferència hi ha hagut
entre el primer classificat, l’Amposta A, i el
tercer, el Godall. Entre ells dos ha quedat la
Galera, a dos punts del primer i dos per sobre del
tercer. Aquest ha estat la 20a edició d’aquesta
competició que organitza el club ampostí, i que
ha tingut un format més reduït degut a la
pandèmia.
El millor jugador de la classificació individual ha estat Jordi Bernedó (Godall), amb una mitjana
de 79,25 punts per partida, seguit de Núria Rebull (el Perelló), primera dona classificada amb
75 punts de mitjana. Darrera d’ella s’han classificat Tomàs Farnós (la Galera), i Tony Limbos
(Amposta A), que han estat segon i tercer en categoria masculina. Roser Cherta (la Galera), i la
campiona de Catalunya Individual 2021, Elena Folia (Amposta), han estat segona i tercera
respectivament en categoria femenina.
Foto: Tots els guardonats de la 20a edició de la Copa Montsià
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BOWLING: PARTICIPACIÓ DE LA SELECCIÓ CATALANA (20.07.2021)

53
La Selecció catalana absoluta competirà contra el
conjunt de la selecció juvenil sueca de la regió de
Dalarma. L’equip català format per, Artur Colomer,
Carlos Domínguez, Cristian Zueco, Daniel Villarroya,
Lluis Montfort i Víctor Hurtado, s’enfrontaran al
conjunt suec en l’encontre amistós que tindrà lloc, a
la ciutat de Mora (Suècia) del 23 al 25 de juliol a les
instal·lacions de l’Arena Mora Bowlinghall.
Mikael Alfredsson, director del centre juntament
amb Lluis Montfort actual entrenador del Club
Karma Bowling han estat els promotors d’aquest
encontre assolint la complicitat de l’ajuntament de
Mora i el seu representant esportiu Peter Karlsson.
Publicat al diari Sport el 20 de juliol

BITLLES CATALANES: BADALONA ACULL LA FINAL A QUATRE DE LA COPA
GENERALITAT (23.07.2021)

54
Les recentment remodelades pistes de Torre
Mena, al barri de Llefià de Badalona, seran
l’escenari de la Final a Quatre de la 17a edició
de la Copa Generalitat de bitlles catalanes, que
se celebrarà durant el matí del proper
diumenge 25 de juliol organitzada pel Club de
Bitlles Termites Llefià.
La jornada començarà amb la disputa de les
semifinals, prevista per les 9.45 hores. Per una
banda hi haurà l’enfrontament entre el Vic
Bitlles, un dels equips més en forma aquest
final de temporada, i el Nayox Seat Tàrrega,
campió de Lliga Catalana i sots campió de
Catalunya aquest any 2021. La segona
semifinal enfrontarà a El Perelló, equip
revelació de la competició, i el Siuranenc d’Horta, tot un clàssic en les finals de la Copa
Generalitat.
Els equips vencedors dels duels de semifinals seran els protagonistes de la gran final, que
començarà a les 11 del matí i promet emocions fortes. Aquesta competició posarà el punt i
final a la temporada 2020/2021, una temporada marcada per la pandèmia de la Covid-19 que
podem qualificar de molt bona gràcies a la implicació dels clubs de bitlles de tot el territori.
Foto: Vic Bitlles, Colobrers, Siuranenc d’Horta, la Galera, Miralcamp i el Perelló, sis dels equips que van disputar els
quarts de final de la Copa Generalitat
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BOWLING: BONS RESULTATS DE LA SELECCIÓ CATALANA (24.07.2021)

55

L’equip de la selecció catalana que es troba a Mora (Suècia) disputant un encontre amistós
amb l’equip del Club Karma Bowling de Mora, ha aconseguit classificar 5 dels 6 jugadors a la
final individual que se celebrarà demà.
El format de la competició ha estat per equips de sis, competint en format individual i de
parelles, les proves van començar ahir i s’han emprat diferents patrons d’oli, tot i la dificultat
dels patrons ha estat una molt bona experiència pel conjunt català. Resultats molt ajustats
entre els equips de la selecció catalana i el Club Karma Bowling de Mora, imposant-se el
conjunt suec per la mínima, 91 a 87.
La final individual tindrà lloc demà al migdia amb, Luis Montfort, Lukas Andersson, Elias Ersson,
Mathilda Hassa, Cristian Zueco, Carlos Domínguez, Artur Colomer i Daniel Villarroya.
Abans de la final individual i aprofitant l’estada a Mora, participaran a l’open que organitza
mensualment l’Arena Mora Bowlinghall, una experiència més que se’n portaran els nostres
esportistes.
Foto: La Selecció a peu de pistes
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BITLLES CATALANES: EL CB SIURANENC D’HORTA CAMPIÓ DE LA COPA GENERALITAT PER
TERCERA VEGADA (26.07.2021)

56
El C.B. Siuranenc d’Horta es
proclamà campió de la dissetena
edició de la Copa Generalitat de
Bitlles Catalanes, en imposar-se
en la “Final a quatre” disputada
el passat diumenge 25 de juliol a
les pistes de bitlles de Torre
Mena, al barri de Llefià de
Badalona (Barcelonès). L’equip
barceloní, format per Mario
Lucero, Josep Perea, David
Basco, Enric Vidal i Jorge Bort es
va imposar en una gran final al
Auto Nayox Seat Tàrrega (387 369), aconseguint el seu tercer
títol en aquesta competició. Els
d’Horta han culminat una gran
temporada amb aquest títol,
després d’haver estat segons a la
Lliga Catalana i tercers en el
Campionat de Catalunya.
El Siuranenc va vèncer en semifinals a El Perelló, l’equip revelació de la competició, per 382 a
358 punts, després d’un molt bon inici de partida dels del Baix Ebre. En l’altra semifinal, el
Nayox Tàrrega va vèncer per només un punt de diferència al Vic Bitlles (336 a 335), en una
partida que van dominar d’entrada els del pla de Lleida però que van remuntar els osonencs en
la segona ronda.
El lliurament de premis va estar presidit per Miguel Jurado, Regidor de l’Ajuntament de
Badalona i del Districte de Llefià, acompanyat de Joan Ricard i Abel Sensarrich, president i
vicepresident de la FCBB, i Joan Legua, directiu de la federació i president del C.B. Termites
Llefià, organitzador de la competició. També hi van ser presents Marta Solé i Joan Francesc
Brull, directius de la FCBB.
Foto: Campions i sotscampions de la Copa Generalitat, i autoritats

Publicat al diari Mundo Deportivo el 28 de juliol
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BOWLING: LLUIS MONTFORT, CAMPIÓ INDIVIDUAL DE L’AMISTÓS SUÈCIA VS
CATALUNYA (28.07.2021)

57
La selecció catalana de
bowling, formada pels
jugadors Artur Colomer
(capità), Carlos Dominguez,
Cristian Zueco, Daniel
Villarroya, Lluis Montfort i
Víctor Hurtado, han disputat
un encontre amistós amb un
combinat de joves talents de
Suècia, segurament la major
potencia europea en nivell i
resultats en el mon del
bowling.
L’enfrontament va tenir lloc a
la ciutat de Mora, a les
instal·lacions dirigides per
Mikael Alfredsson, i on
actualment resideix i treballa
com entrenador el nostre
jugador Lluis Montfort.
Després de 3 dies de joc en 3 patrons diferents, els catalans han obtingut un molt meritori
resultat al haver perdut només per 5 punts de diferència, més tenint en compte el llarg període
en el què les instal·lacions han estat tancades, impossibilitant ja no la competició si no també
l’opció de poder entrenar.
A nivell individual, cal destacar que 5 del 6 jugadors catalans es van classificar per la final
individual dels 8 millors. En la primera partida de la defensa de posició Lukas Andersson,
màxima promesa del bowling suec, es va desfer de Mathilda Hassa, tot seguit va superar a
Daniel Villarroya que va entrar en 2a posició, amb una mitjana de 210, finalment Lluis Montfort
va superar a Lukas en la darrera partida de defesa de posició, en Lluis va disputar la final
individual a 231 de mitjana.
Va ser una final molt emotiva, doncs l’encontre va formar part dels diferents homenatges que
s’estan duent a terme a Suècia per l’ex jugador i ex seleccionador nacional Tomas Leandersson,
qui està batallant amb un càncer cerebral. El nostre jugador Lluis va sortir guanyador, donant
així una victòria moral i un empat en victòries entre els joves jugadors suecs i la selecció
catalana, doncs uns van guanyar la prova per equips, mentre els catalans es van endur la prova
individual.
Foto: Lukas, Lluis i equips
Publicat al diari Mundo Deportivo el 30 de juliol
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BITLLES CATALANES: POL RETAMAL, L’ATLETA DE LES BITLLES (03.08.2021)

58
Pol Retamal Ávila va néixer el 16
de març de 1999 a Vilafranca del
Penedès, i actualment viu a Sant
Martí Sarroca, molt a prop de la
seva ciutat natal. La temporada
2020/2021 ha estat la seva
primera temporada com a
jugador federat de bitlles
catalanes, però aquest no és
l’únic esport que practica en Pol.
Ell mateix ens ho ha explicat.
Quan comences a jugar a bitlles
catalanes?
L’estiu de 2014 vaig participar
juntament amb el meu germà i un
amic al torneig de bitlles de festa
major que organitzava el club del
poble. Em va agradar i vaig
començar a entrenar amb la gent
del Club de Bitlles Sant Martí Sarroca, però fins aquesta temporada, per falta de temps, no he
pogut començar a competir oficialment.
Però tu practiques un altre esport, i ho fas molt bé....
Exacte. Faig atletisme des dels 5 anys i m’agrada molt. Als 11 anys feia les proves combinades,
com tots els nens, i poc a poc em vaig anar especialitzant en les proves de velocitat.
Concretament en els 100 i 200 metres i els relleus 4x100. Des que vaig començar a entrenar
amb David Ruiz, el meu entrenador actual, la meva progressió ha estat molt bona fins el punt
d’arribar a ser medallista autonòmic, estatal i internacional. Des de l’any 2015 he estat
internacional en totes les categories gràcies a la gran feina que hem fet amb el meu entrenador.
N’estic molt content
El somni olímpic ha estat a punt de fer-se realitat. Com ho has viscut?
Em feia molta il·lusió poder anar als jocs olímpics i el fet de veure que ho teníem a tocar encara
em motivava més. Finalment no ha pogut ser, ens hem quedat molt i molt a prop d’aconseguirho, però em quedo amb la satisfacció d’haver-m’hi esforçat al màxim i haver-ho lluitat fins el
final.
Ara toca preparar-se per París 2024?
I tant!!! Ara és quasi un obligació aconseguir anar-hi. Estic segur que si treballem com fins ara i
les lesions ens respecten el somni de ser olímpic es pot fer realitat a París. Tenim tres anys per
endavant i farem tot el que calgui per aconseguir-ho.
Tornant a les bitlles. Creus que es tracte d’un esport que pot interessar al jovent?
Sens dubte. Trobo que és un esport molt interessant, on es crea un ambient molt maco, de
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germanor, que fa que t’ho passis molt bé. De fet, com en qualsevol esport, el més important és
gaudir del què fas i passar una bona estona
Per acabar, digues alguna cosa per animar al jovent a fer esport, i en particular a practicar
bitlles catalanes
L’esport és una eina de desconnexió de la feina i els estudis, i serveix per passar una bona
estona amb els companys. Fent esport també fas salut, i en aquests temps això és molt
important. Vull animar als joves a practicar bitlles catalanes, i si és defensant l’equip del seu
poble, molt millor. Jugar, gaudir, fer poble... tot això ho trobes a les bitlles catalanes
Moltes gràcies Pol, et desitgem molts èxits tant en les bitlles com en l’atletisme i estem segurs
que gaudirem veient-te competir en els Jocs Olímpics del 2024 a París
Publicat al diari Mundo Deportivo el 23 de juliol

BITLLES CATALANES: LES BITLLES CATALANES ARRIBEN A KENYA (06.08.2021)

59
Gràcies a la col·laboració entre la
Federació Catalana de Bitlles i Bowling i el
C.B. Siuranenc d’Horta, les bitlles catalanes
han arribat a Kenya, concretament a la
petita població de Kivandini, a uns 80 km a
l’est de Nairobi.
Jordi Balcells, membre del Siuranenc
d’Horta, és el responsable de l’expedició
catalana que ha fet arribar les bitlles al cor
de l’Àfrica i l’encarregat d’ensenyar el
reglament i la mecànica del joc a la
població local, que ho ha rebut amb
entusiasme i que ja ha començat a
practicar. En Jordi ens ha comentat que
està segur que en poc temps hi haurà
grans bitllaires a Kenya.
Amb el lliurament d’aquest joc de bitlles només es pretén donar a conèixer i escampar els
costums i la cultura de Catalunya a gent de lluny de casa nostra. Qui sap si aquest serà el
primer pas per a la futura participació de Kenya a la Copa Intercontinental de Bowling Six, nom
amb el que es coneixen les bitlles catalanes a diferents llocs del món.
Foto: Tirada de bitlles catalanes a Kivandini, Kenya
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BOWLING: PARTICIPACIÓ CATALANA A L’OPEN DE PARIS (12.08.2021)

60
Nou esportistes catalans prendran part al
Paris Sènior Open, tercera prova del ISBT
2021, (international Seniors Bowling Tour)
que tindrà lloc a les instal·lacions d’Escape
Factory Bowling a Moussy le Neuf (Paris),
del 10 al 15 d’agost.
L’expedició catalana dirigida per Miquel
Àngel Roig, la formen, M. Ángeles Garcia,
Maribel Monfort, Albert Roca, Carlos Martí,
Enrique Ureta, Jaume Ramisa, Josep Pi,
Xavier Taribó i Miquel Àngel Roig. Avui 7
dels nostres esportistes començaran amb
les sèries de classificació.
Està prevista la participació de més de 140 esportistes de 12 federacions, Alemanya,
Anglaterra, Bèlgica, Catalunya, Escòcia, França, Itàlia, Noruega, Països Baixos, País de Gal·les,
Suècia i Suïssa.
Foto: Expedició catalana

BOWLING: MARIBEL MONFORT VUITENA CLASSIFICADA A L’OPEN DE PARIS (16.08.2021)

61
Maribel Montfort, es classifica en vuitena
posició a la final femenina de l’Open de Paris
que va tenir lloc del 10 al 15 d’agost a les
instal·lacions del Factory Bowling de Moussy le
Neuf (Paris).
Maribel Monfort amb 2294 pals, va ser 9 en la
classificació general femenina assolint una de
les 16 places per disputar la semifinal. La
representant catalana va superar per 9 pals a la
jugadora Lynne Walker de País de Gal·les,
assolint la vuitena posició que li va donar el pas
a la final.
La veterana Martina Beckel (Alemanya) que va liderar el torneig en tot moment, es va erigir
com a campiona de l’Open de Paris 2021, seguida de les franceses Nadia Goron i Pepita Jaques.
En categoria masculina, els nostres esportistes, tot i que es van anar superant a cada sèrie no
van aconseguir cap plaça per disputar les semifinals, Hermann Wimmer, també d’Alemanya va
ser el campió.
Foto: Podi Femení amb les finalistes

51

BOWLING: PARTICIPACIÓ CATALANA AL BC STRANGERS INTERNATIONAL DOUBLES
(27.08.2021)

62
Per primer cop tres parelles catalanes
prendran part al Torneig BC Strangers
International doubles, que tindrà lloc a la
ciutat de Wintherthur - Zuric (Suïssa) del 22
al 29 d’agost a les instal·lacions de
Bowlinghall BeSeCo.
Les parelles catalanes participen a la
competició en qualitat de campions de
Catalunya en la prova de parelles 20202021, Carlos Dominguez i Manel Gimeno
dels Sweetrade BC Les Franqueses
(campions de 1a categoria), Eduard Albert i
Francisco Hernández del Comarcal Bowling
Club de Terrassa (campions de 2a categoria) i la parella formada per pare i fill del Club Bowling
Penedès del Vendrell, Amaro i Oliver Cayuela campions de 3a categoria.
L’expedició catalana dirigida per Carlos Dominguez, disputaran la seva sèrie de classificació
dissabte 28 d’agost i lluitaran per aconseguir la classificació a la final de diumenge.
Està prevista la participació de 56 parelles, 112 esportistes de les federacions d’, Alemanya,
Catalunya, França Països Baixos i Suïssa.
Foto: Expedició catalana
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BITLLES CATALANES: EL GRAN PREMI CATALUNYA POSA EN MARXA LA TEMPORADA
OFICIAL (01.09.2021)

63
El proper dissabte 4 de setembre, les pistes de
bitlles del camp de futbol de Salomó
(Tarragonès), seran l'escenari de l'obertura
oficial de la temporada 2021-2022 de bitlles
catalanes, amb la celebració del 12è Gran
Premi Catalunya - Supercopa, que aquest any
servirà també per homenatjar a la Secció de
Bitlles de la Societat Cultural Salamonenca,
que va celebrar el seu desè aniversari en plena
pandèmia.
Hi participarà el bo i millor de les bitlles
catalanes: el C.B. la Penya del Bistec, campió
de Catalunya, el C.B. Siuranenc d’Horta,
campió de la Copa Generalitat, el S.C.B.
Salomó, com a club amfitrió, i les Seleccions
Catalanes absoluta (masculina i femenina), 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 de la Penya del Bistec i Siuranenc d’Horta 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 2020/20211 i donar el tret de sortida a la 2021/2022.
Foto: Tirada a Salomó + la Penya del Bistec i el Siuranenc d’Horta

Publicat al diari l’Esportiu el 2 de setembre
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BITLLES CATALANES: LA PENYA DEL BISTEC S’EMPORTA ELS PRIMERS TROFEUS DE LA
TEMPORADA (06.09.2021)

64
El C.B. la Penya del Bistec,
actual campió de Catalunya,
s’ha proclamat campió de la
dotzena edició del Gran
Premi Catalunya i de la
Supercopa de bitlles
catalanes. Ambdós trofeus
s’han disputat el dissabte 4
de setembre a les pistes de
Salomó (Tarragonès), i han
servit per posar punt i final
als actes de celebració de la
creació de la Secció de Bitlles
de la Societat Cultural
Salamonenca.
La Supercopa ha enfrontat el
campió de Catalunya, el C.B.
la Penya del Bistec, format
per Biel Poch, Jaime López,
Marià Pérez, Llorenç Serra i
Joaquim Caballé, amb el
campió de la Copa Generalitat, el C.B. Siuranenc d’Horta. Han competit amb aquests dos
equips pel Gran Premi Catalunya l’equip amfitrió, el Salomó, a més de les Seleccions Catalanes
Infantil, Sub 25 i Absolutes, tant masculina com femenina, formades per bitllaires de 15 clubs
diferents de tot Catalunya.
En les dues partides disputades la Penya del Bistec ha obtingut un total de 755 punts (381 +
374). El segon millor equip ha estat la Selecció Catalana Absoluta Masculina amb 745 punts,
seguit de la Selecció Femenina (734), el Siuranenc d’Horta (696), Salomó (687), la Selecció Sub
25 (679), i la Selecció Infantil (616).
En el lliurament de trofeus i records ha estat presidit per Antoni Virgili, alcalde de Salomó,
acompanyat de Eloi Sánchez, regidor d’esports, Abel Sensarrich, vicepresident de la Federació
Catalana de Bitlles i Bowling, i Joan Borràs, president de la Societat Cultural Salamonenca.
Publicat al diari l’Esportiu el 9 de setembre
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BOWLING: PATRICK GUERRE AL 2N GLOBAL SWISS SÈNIOR OPEN (10.09.2021)

65
Patrick Guerre del Sweetrade Bowling Club – Les
Franqueses, és l’únic representant de Catalunya al 2n
900 Global 3G Swiss Senior Open, que se celebra a les
instal·lacions Bowland de Lausanne-Vidy del 8 al 12 de
setembre.
El representant català lluitarà per una de les 28 places
de la final contra esportistes provinents de Bèlgica,
França, Itàlia, Països Baixos i Suïssa.
Foto: Patrick Guerre

BITLLES CATALANES: OLIUS ACULL EL TERRITORIAL INDIVIDUAL DE LLEIDA (15.09.2021)

66
El proper diumenge 19 de setembre, les pistes de
bitlles de la plaça de l’Olivera de El Pi de Sant
Just, Olius (Solsonès), seran l'escenari de la
tercera edició del Campionat Territorial
Individual de Lleida. A partir de les 9 del matí es
podrà veure en acció als millors jugadors i
jugadores de les comarques lleidatanes.
En total hi participaran 40 esportistes (30 homes
i 10 dones), 4 d’ells, dos nois i dues noies, de
categoria Sub 25. Representen a 7 clubs
diferents, sent el C.B. Olius, amb 13 bitllaires, el
club més representat, seguit del Bellpuig amb 7 i
el Tàrrega amb 6 bitllaires. Tots els participants
disputaran dues partides, i un cop sumades les
puntuacions, els 10 millors homes i les 5 millors
dones disputaran la gran final.
El campionat està organitzat pel C.B. Olius en
estreta col·laboració amb la delegació a Lleida de
la Federació Catalana de Bitlles, encapçalada per
Koen Balcaen, delegat territorial, i Dolors
Florensa. L’organització compta amb el suport de
l’Ajuntament d’Olius i el Consell Comarcal del Solsonès, a més del patrocini de diferents
comerços de la zona.
Foto: Cartell del Campionat

Publicat al diari Mundo Deportivo el 17 de setembre
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BOWLING: EL CIRCUIT SÈNIOR POSA EN MARXA LA TEMPORADA (17.09.2021)

67
El circuit sènior posa en marxa la temporada
catalana de bowling, aquest cap de setmana es
disputarà la primera prova de les vuit programades
en el calendari oficial.
Les instal·lacions d’Aro Bowling de Platja d’Aro
acullen la competició, on està prevista la
participació de prop de 50 esportistes de 12 clubs
de Catalunya.
Aquesta ja és la sisena temporada que l’Associació Bowling Catalunya Sènior 2015 organitza
aquesta exitosa competició, amb el suport de la Federació Catalana de Bitlles i Bowling.
Foto: Pistes Aro Bowling

BITLLES CATALANES: DOLORS TORRES I MIGUEL FERRER CAMPIONS DE LLEIDA (21.09.2021)

68
Dolors Torres i Miguel Ferrer, tots dos del C.B.
Olius, es van proclamar campions en la tercera
edició del Campionat Territorial Individual de
Lleida celebrat a El Pi de Sant Just – Olius
(Solsonès), el passat 19 de setembre,
organitzat pel C.B. Olius i que va comptar amb
la participació de 40 esportistes, 30 homes i
10 dones, representant a 7 clubs de les Terres
de Ponent.
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
2021, 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,
Dolors Torres es va imposar a Mariana Nicoleta Nastasia (Olius), i Rosa Solé (Bellpuig), segona i
tercera classificades en categoria femenina. En categoria masculina, darrera de Miguel Ferrar,
van classificar-se Jordi Vilanova (Nayox Tàrrega), i Manel Font (Castellserà).
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, acompanyat de Xavier Castellana,
Senador i Conseller del Consell Comarcal del Solsonès, Koen Balcaen, delegat de la FCBB a
Lleida i president del C.B. Olius, i Dolors Florensa, directiva de la FCBB.
Foto: Podis i imatges de la competició

Publicat al diari l’Esportiu el 23 de setembre
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BITLLES CATALANES: CAP DE SETMANA DE CAMPIONATS TERRITORIALS (23.09.2021)

69
El proper cap de setmana 25/26 de
setembre se celebraran, per primera
vegada, els Campionats Territorials de
Clubs de bitlles catalanes, una nova
competició que engega la Federació
Catalana de Bitlles i Bowling i que té en
compte els resultats obtinguts pels equips
participants en la Lliga Catalana de la
temporada anterior.
Dissabte a la tarda, a la Zona Esportiva
d’Hostalric es disputarà el Territorial de
Girona, amb la participació del equips A i B
del Perxa d’Astor, Emmurallats Castell i
Emmurallats Torres, Mallorquines-Sils i
Retal Gaserans.
Diumenge matí serà el torn dels altres tres
campionats provincials. El barceloní es jugarà a Llefià/Badalona i hi participaran el Siuranenc
d’Horta A, Termites Llefià A i C, Calella Marxa Far, la Ràpita i la Penya del Bistec C. Bellpuig acollirà
el de Lleida, amb la participació de Nayox Tàrrega, Torà, Miralcamp, Puigverd de Lleida, Ponts i
Olius B. Finalment, Amposta serà la seu del Campionat Territorial de Tarragona, i comptarà amb
la presència dels equips d’Amposta, Masdenverge, la Galera, Vinaròs, Perelló i Salomó.
Foto: Seus i horaris del campionat

BOWLING: LLEIDA ACULL EL CAMPIONAT DE CATALUNYA SÈNIOR (25.09.2021)

70
Aquest cap de setmana les pistes de Bowling
Ozone Lleida, acullen el 7è Campionat de
Catalunya Sènior, aquesta competició classifica
per a la participació al Campionat d’Europa
Sènior ESBC que tindrà lloc a la ciutat de Berlin
(Alemanya) del 20 al 26 de juny de 2022
Un total de 37 esportistes d’11 clubs de
Catalunya, prendran part a la competició que
determinarà els campions i campiones en les categories scratch i handicap.
Foto: vista instal·lació
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BOWLING: MARIBEL MONFORT I ÁLVARO CARDONA, CAMPIONS DE CATALUNYA
SÈNIOR (26.09.2021)

71
Maribel Monfort de
l’Associació Bowling Catalunya
Sènior i Álvaro José Cardona
del Joventut Al-Vici, C.B. s’han
erigit campions del 7è
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 20 al 26 de
juny de 2022.
Els finalistes han disputat una
emocionat final tant en
categoria masculina con en la
femenina que fins la darrera
partida no s’ha decidit el
campió i campiona, Alvaro
Cardona amb uns excel·lents
resultats s’ha imposat a Manel Gimeno del Sweetrade Bowling Club Les Franqueses, per
només 20 pals d’avantatge, el tercer lloc ha estat per Carlos Dominguez també del Sweetrade,
pel que fa a les dones, Maribel Monfort s’han imposat a Pilar Franco, companya de club
després de mantenir un frec a frec des de l’inici de la final, el tercer lloc i medalla de bronze ha
estat per Elena Vilà, de l’ABCS.
Els guardonats en la classificació han handicap, han estat, Jaume Ramisa del Joventut Al-Vici,
B.C. de Castelldefels, Manuel López del C.B. Comarcal de Terrassa i Jordi Ambrós del C.B.
Barcelona, en categoria femenina, M. Angeles García, de l’ABCS i M. Àngels Sala, jugadora
independent han estat les guardonades.
El lliurament de trofeus a càrrec de de Roser Romero, gerent de la FCBB juntament amb
Mercedes Palacin i M. Àngels col·laboradores de l’organització ha donat per acabada la
competició organitzada per la Federació Catalana de Bitlles i Bowling i que ha tingut lloc els
dies 25 i 26 de setembre a les instal·lacions de Bowling Ozone de Lleida.
Foto: Podis, guardonats i finalistes
Publicat al diari Mundo Deportivo el 29 de setembre
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BITLLES CATALANES: SIURANENC D’HORTA A, PERXA D’ASTOR A, NAYOX TÀRREGA I LA GALERA B,
PRIMERS CAMPIONS TERRITORIALS (28.09.2021)

72
El passat cap de setmana 25/26 de
setembre s’han celebrat, per
primera vegada, els Campionats
Territorials de Clubs de bitlles
catalanes. Els equips campions en
cada província han estat el
Siuranenc d’Horta a Barcelona,
Perxa d’Astor A a Girona, Nayox
Tàrrega a la província de Lleida i la
Galera B ha estat el campió
tarragoní.
Totes les finals han estat molt
ajustades a excepció de la de Lleida,
on el Tàrrega ha vençut
còmodament al Torà. La més
emocionant, que no s’ha resolt fins
la darrera tirada, ha estat la de
Tarragona, on la Galera B s’ha
imposat al Vinaròs per tant sols 2
punts de diferència (287 a 285). A la final de Girona hi ha hagut duel entre els equips A i B del
Perxa d’Astor, mentre que a Barcelona, el Siuranenc A ha superat per 13 punts a la Penya del
Bistec C.
Les seus de les diferents competicions han estat Hostalric pel què al campionat gironí,
Badalona ha acollit el campionat de Barcelona, mentre que a Bellpuig i Amposta s’hi han
celebrat els campionats de Lleida i Tarragona.
Foto: Equips campions: Siuranenc A, Perxa d’Astor A, Nayox Tàrrega i la Galera B
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BOWLING TENPIN: COMENÇA LA 31A EDICIÓ DE LLIGA CATALANA (01.10.2021)

73
Aquest cap de setmana comença la 31a edició de la Lliga
Catalana de Bowling Tenpin, amb la primera i segona divisió,
competició que a causa de la pandèmia no es va poder
celebrar la temporada passada.
Les instal·lacions de Ilusiona Splau situades a Cornellà de
Llobregat acolliran els grup A i B de la segona divisió que
disputaran els seus enfrontaments dissabte i diumenge, per
als equips de la primera divisió el seu torn és diumenge que
ho faran a les pistes de Bowling Ozone Lleida.
L'inici de la lliga pels equips de la divisió d’honor i tercera serà diumenge 24 d’octubre, Les
pistes de Ilusiona Splau de Cornellà serà l’escenari de la divisió d’honor, mentre els de tercera
s’estrenaran a New Park Vallès de Terrassa.
Un total de 30 equips de tota Catalunya participen a la lliga, la competició està organitzada per
la Federació Catalana de Bitlles i Bowling amb el suport del Consell Català de l’Esport.

BITLLES CATALANES: PRIMER CAP DE SETMANA DE LLIGA CATALANA (01.10.2021)

74
Aquest cap de setmana 2/3 d’octubre, torna
la competició per equips de bitlles catalanes
organitzades per la Federació Catalana de
Bitlles i Bowling. Un total de 79 equips de
categoria sènior més 7 de categoria infantil de
tot Catalunya competiran en la Lliga Catalana
2021-2022, seguint amb el format de
competició que es va posar en marxa la
temporada passada.
Els equips inscrits s’han distribuït en 12 grups
de proximitat territorial i en tres categories de
qualitat. Hi haurà un grup de primera divisió
format per 20 equips que competiran tots contra tots a la suma de punts durant les primers 8
jornades de lliga (16 partides). A la segona part de la temporada, seguint la classificació es
faran 5 grups de 4 equips que competiran entre ells en format lligueta per tal d’establir la
classificació final. Aquest format de competició també servirà pels dos primers equips dels dos
grups de segona divisió, que lluitaran per pujar a primera.
La resta d’equips de segona i els de tercera divisió faran un total de 14 jornades (28 partides), i
la classificació es farà per la suma de punts de totes les partides. Els equips de categoria
infantil, que començaran a competir el cap de setmana 16/17 d’octubre, disputaran un total de
7 jornades (14 partides).
Foto: El Nayox Tàrrega va ser el campió de lliga la temporada 2020/2021
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BOWLING TENPIN: TORNEIG JOVENTUT AL-VICI “COMUNICAT” (03.10.2021)

75
L'organització del 2n Trofeu Memorial Joan Creus comunica que degut a que no s'han arribat a
tenir les mínimes inscripcions per cobrir despeses cal fer una redistribució dels premis que
s'atorgaran.
Així, es repartiran trofeus als primers classificats tant de la final individual com de la de
parelles. A més dels trofeus es repartirà el següent material:
2 boles de gama alta a la parella campiona.
2 boles de remat, 2 totes de 3 boles i 2 totes de 2 boles a les següent parelles classificades,
a triar segons vulgui cada parella prioritzant l'ordre de la classificació.
1 bola de gama mitjana al campió de la final individual
1 samarreta al jugador en segona i en tercera posició d'aquesta final individual.
Agraïm la participació de tots els jugadors i esperem que entengueu que aquesta mesura ha
estat necessària de prendre per evitar la cancel·lació del torneig.

BOWLING: EN MARXA EL TORNEIG JOVENTUT AL-VICI 2N MEMORIAL JOAN CREUS (04.10.2021)

76
Aquest vespre comencen les sèries de
classificació de l’11è Torneig Joventut
Al-Vici, 2n Memorial Joan Creus,
Cornellà acollirà la competició en la
que està prevista la participació de 40
esportistes de 10 club catalans.
Diumenge dia 10 d’octubre tindran
lloc les finals individual i de parelles.
La competició està organitzada pel
Joventut Al-Vici C.B. de Castelldefels
amb el patrocini de Proshop Monkey
Bowling i la col·laboració de la
Federació Catalana de Bitlles i
Bowling.
Foto: Vista de Bowling Splau
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BITLLES CATALANES: LA GALERA A MILLOR EQUIP DE LA PRIMERA JORNADA DE LA LLIGA
CATALANA (05.10.2021)

77
La Galera A és el primer líder de la primera divisió de
la Lliga Catalana de bitlles, un cop disputada la
primera jornada d’aquesta competició, en la que
participen 79 equips sènior i 7 d’infantils de tot
Catalunya. Els del Montsià van fer un total de 609
punts i 51 bitlles, repartits en dues fantàstiques
partides de 291 i 318 punts.
En segona posició darrera els galerencs, es troba el
Nayox Tàrrega A, campió de la temporada passada,
amb un total de 607 punts, i tercer és el Olius A amb
602. Sagrada Família A i Amposta són els líders dels
dos grups de segona divisió, amb 565 i 589 punts
respectivament. En el grup 1 Olius B és segon,
mentre que en el grup 2 és el Masdenverge qui ocupa la segona posició. Nayox Tàrrega B
lidera la tercera divisió amb 549 punts, davant de Termites Llefià B i Emmurallats Muralles.
El cap de setmana 16/17 d’octubre es disputarà la segona jornada de la Lliga Catalana. En
aquesta jornada s’incorporaran a la competició els set equips de categoria Infantil inscrit a la
lliga. Tres d’aquests equips són del C.B. Olius, metre que els altres quatre son la Penya del
Bistec de Tordera, la Galera, la Sénia i Perelló.
Foto: La Galera A – Perea i Martínez (Siuranenc) van fer 90 punts – Tots els bitllaires a la seu de Bellpuig

BOWLING: DOL AL BOWLING CATALÀ PEL DECÈS DE ROSA MARIA PASCUAL (07.10.2021)
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La Federació Catalana de Bitlles i Bowling, i especialment el
bowling català, està de dol per la pèrdua de Rosa Maria Pascual,
que ha mort el 6 d’octubre a l’edat de 82 anys a Barcelona,
excel·lent jugadora i companya d’equip, molt estimada i
respectada per companys i companyes.
Rosa Maria Pascual es formà com a jugadora al Club de la
Universitat Politècnica de Mèxic al 1970. A Catalunya formà part
dels clubs de 7 a 9, Joventut, Sitges i Límit. Tongués com a
entrenadors Dick Weber, Paco Ballesteros, Irma Urrea i Leo Klitte.
Formà part de la selecció espanyola i de la selecció catalana, del
1977 al 1994.
La seva trajectòria esportiva tingué èxits tant a nivell individual com per equips: Campionats
d’Espanya Individual, per parelles, per Trios, per Equip de 5. Campiona de Catalunya. Trofeo
Florentino Carreras. Cal destacar el premi del diari Sport (1981) a la millor jugadora de
bowling.
Obtingué 3 medalles a la Copa d’Europa de Campions, plata 191 a Hèlsinki (Finlàndia), plata a
Aalborg (Dinamarca) 1983 i bronze al 1982 a Boraas (Suècia).

62

BOWLING: EL MEDITERRÀNIA B C, LÍDERS DE LA 2A DIVISIÓ (12.10.2021)
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Els equips A i B del Mediterrània Bowling
Club de Barcelona, lideren la classificació
de la 2a divisió de Lliga Catalana, els dos
equips van resultar invictes la primera
jornada celebrada els dies 2 i 3 d’octubre a
les instal·lacions de Ilusiona Splau.
L’equip A format per, Carlos García, David
Vizcaíno, Eric Mata, Francisco Menéndez i
Carlos Sánchez, avantatgen amb 7 punts al
2n classificat C.B. Penedès del Vendrell el
3r lloc en la classificació provisional l’ocupa
el Nou Bowling Club de Mataró.
Pel que fa als equips del grup B,
l’avantatge respecte al segon és de només
3 punts, el conjunt del Mediterrània el
formen, Kristian Colmenar, Pedro Jimenez, Eduard Grau, Adrià Mejía, Carlos Iranzo i Jaume
López, l’equip A del C.B. Terrassa i del C.B. Barcelona completen la classificació dels 3 primers.
La propera jornada se celebrarà els dies 20 i 21 de novembre, els escenaris seran les pistes de
Bowling El Vendrell pels equips del grup A mentre que New Parck Vallès de Terrassa acollirà als
equips del grup B.
Foto: Equips A i B del Mediterrània B.C.
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BOWLING: RUBIO I MONTAÑA CAMPIONS DEL MEMORIAL JOAN CREUS (13.10.2021)
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José Rubio i Sergi Montaña,
campions del 2n de l’11è Torneig
Social Joventut Al-Vici, C.B. segon
Menorial Joan Creus, del Diagonal
Bowling Club de Sant Vicenç dels
Horts es va fer amb el preuat
guardó en superar per 30 pals la
parella formada per Fernando
Gómez (Joventut Al-Vici) i Cristina
Sanz (Sweetrade BC), el tercer lloc
va estar per la parella del Joventut
formada per Xavier Taribó i Enrique
Ureta.
Moisés Pérez del Diagonal B.C. va
guanyar en la modalitat individual, en una emocionat final, on va superar només per 3 pals al
company de Club, Axel Guimó, el podi el va completar Andrés Sanz amb 459 pals.
Cal destacar els resultats individuals d’Axel Guimó, millor sèrie scratch amb 1366 pals i millor
jugador del tot el torneig, Enrique Rosa del Diagonal B.C. amb la millor partida (280), en
categoria femenina Cristina Sanz del Sweetrade BC, va estar la millor jugadora del torneig i
obtingué la millor partida amb 259 pals, partida que comparteix amb Íngrid Julià també del
Sweetrade, mentre la millor sèrie la del torneig la va assolir Lia Mojarro del Club Xtreme, que
torna amb forma desprès de prop de 2 anys sense competir.
La competició va cloure amb el tradicional lliurament dels trofeus de mans Fernando Gómez,
president del club, acompanyat de Jordi Tubella, coordinador de la competició.
Les instal·lacions de Bowling Ilusiona Splau van acollir el torneig del 4 al 10 d’octubre, amb la
participació de 40 esportistes d’11 clubs catalans i organitzat pel Joventut Al-Vici, CB amb el
suport de la FCBB.
Foto: José Rubio i Sergi Montaña
Publicat al diari l’Esportiu el 15 d’octubre
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BITLLES CATALANES: COMENÇA LA PRIMERA LLIGA CATALANA INFANTIL (14.10.2021)
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Aquest cap de setmana 16/17 d’octubre, coincidint
amb la segona jornada de la Lliga Catalana de bitlles, es
posa en marxa la primera competició per equips per a
jugadors i jugadores infantils. Un total de 7 equips
competiran en aquesta primera edició, que constarà de
set jornades distribuïdes al llarg de la temporada.
El C.B. Olius (Solsonès), seguint amb la seva gran tasca
de promoció de les bitlles catalanes, aporta 3 equips a
la competició. Els altres 4 equips són de la Penya del
Bistec de Tordera (Maresme), Perelló (Baix Ebre), la
Galera i la Sénia (Montsià), quatre clubs molt
compromesos amb l’esport en categories de joves.
Les seus de la segona jornada de la Lliga Catalana i primera infantil seran Hostalric, Tordera,
Vinaròs, Palamós i Llofriu el dissabte dia 16, mentre que el diumenge 17 hi haurà competició a
Vilafranca del Penedès, el Pi de Sant Just – Olius, Miralcamp, Ivars d’Urgell, Sagrada Família –
Barcelona, Cornellà de Llobregat, Llefià – Badalona, Sabadell i la Sénia.
Foto: Pistes Hostalric – Siuranenc C – Tirada infantil a Llefià

BOWLING: ÈXIT DE PARTICPACIÓ AL CIRCUIT SÈNIOR (16.10.2021)
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Aquest cap de setmana se celebra la
segona prova del 6è circuit sènior
amb la major participació des del seu
inici, 54 esportistes participaran a la
prova que acull les instal·lacions
Ilusiona Splau Bowling de Cornellà de
Llobregat.
La competició està organitzada per
l’Associació Bowling Catalunya Sènior
2015 i homologada per la Federació
Catalana de Bitlles i Bowling.
Foto: Grup de participants de la 1a prova
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BOWLING: JOSÉ LUIS ARTEGA AL CAPDEVANT DE LA CLASSIFICACIÓ DEL CIRCUIT
SÈNIOR (19.10.2021)
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José Luis Arteaga del Nou Bowling Club de Mataró
lidera la classificació general del 6è Circuit Sènior,
amb un total de 181 punts, en el segon lloc està en
Carlos Martí del Club Cat Bowling Figueres amb 174
punts seguit de molt a prop de Josep Pi, del Joventut
Al-Vici de Castelldefels, amb 170 punts.
El passat cap de setmana es va celebrar la 2a prova
de la temporada amb rècord de participació, un total
de 53 esportistes de 14 clubs de tota Catalunya van
prendre part a la competició disputada a les
instal·lacions de Bowling Ilusiona Splau de Cornella de
Llobregat.
La competició està organitzada per l’Associació Bowling Catalunya Sènior 2015 amb el suport
de la FCBB. La propera jornada està prevista pels dies 13 i 14 de novembre, en aquesta ocasió
seran les instal·lacions de Bowling El Vendrell, qui acolliran la competició.
Foto: 1- participants dissabte 2- participants diumenge

BITLLES CATALANES: LA PENYA DEL BISTEC, PRIMER LÍDER DE LA LLIGA CATALANA
INFANTIL (20.10.2021)
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La Penya del Bistec de Tordera és el primer líder
de la categoria Infantil de la Lliga Catalana de
bitlles, un cop disputada la primera jornada
d’aquesta competició, en la que hi participen 7
equips de 5 clubs diferents. L’equip del Maresme
va fer un total de 498 punts en les dues partides
que va disputar el passat dissabte 23 d’octubre.
En segona posició darrera els del Bistec, es troba
el Olius Junior B amb un total de 482 punts, i
tercer és la Sénia amb 476 punts. Molt a prop
dels seniencs hi trobem el Olius Junior A, que va
aconseguir 467 punts i es col·loca en quarta
posició. Cinquè és la Galera (414), seguit del Olius
Junior C (377), i en setena posició l’equip del
Perelló, format per jugadors i jugadores molt jovenets i que la majoria d’ells s’estrenen
aquesta temporada com a bitllaires.
El cap de setmana 13-14 de novembre es disputarà la segona jornada de la Lliga Catalana
Infantil, coincidint amb la tercera jornada dels equips sèniors.
Foto: Olius i la Sénia, seus de la Lliga Catalana Infantil. Equips de la Galera, Perelló i la Sénia
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BITLLES CATALANES: EN MARXA ELS CIRCUITS INDIVIDUALS (22.10.2021)
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Aquest cap de setmana 23/24 d’octubre es posa en
marxa la competició individual de bitlles catalanes
d’aquesta temporada. En aquesta onzena edició dels
Circuits Individuals, dividits en categories d’edat
(supersènior, sènior, sub 25 i infantil), hi ha hagut
una gran inscripció que sobrepassa els 400
participants, representant a 43 clubs de tot el país.
Dissabte dia 23 hi haurà competició a la Sénia
(Montsià), Igualada (Anoia), el Pi de Sant Just – Olius
(Solsonès), Mont-ras (Baix Empordà), Castellar del
Vallès (Vallès Occidental), Vic (Osona) i Tordera (Maresme). El diumenge 27, la competició es
traslladarà a les seus de la Galera (Montsià), Vall d’Hebron (Barcelona), Bellpuig i Tàrrega
(Urgell), Llofriu (Baix Empordà), Salomó (Tarragonès), Sant Feliu de Buixalleu (la Selva), i
repeteix Olius al Solsonès.
Les següents jornades d’aquests circuits es disputaran els caps de setmana 27/28 de novembre
de 2021, 5/6 de febrer, 5/6 de març, 23/24 d’abril i 14/15 de maig de 2022. Els millors jugadors
i jugadores, un cop disputades totes les jornades, es classificaran pel Campionat de Catalunya
Individual 2022.
Foto: Podi del Circuit Individual Sub 25 femení 2020/201

BOWLING TENPIN: CORNELLÀ I TERRASSA SEUS DE LLIGA CATALANA (24.10.2021)
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Tot a punt a Cornellà i Terrassa per acollir
aquest diumenge, als equips de divisió
d’honor i tercera divisió, i completar la
primera jornada de la 31a Lliga Catalana.
La divisió d’honor, formada pels equips del,
Sweetrade B.C. Les Franqueses “A”, campió
de la darrera edició, B.C. Diagonal de Sant
Vicenç dels Horts, Les Gavarres B.C. de
Reus, Club Cat Bowling Figueres, Club
Bowling Comarcal de Terrassa “A”, i Joventut Al-Vici de Castelldefels “A”, disputaran les seves
partides a Bowling Ilusiona Splau, mentre els equips de la tercera divisió ho faran a New Park
Vallès, amb, C.B. Terrassa “C”, C.E. Sant Andreu de Barcelona, C.B. Comarcal “C”, C.B.
Granollers, C.B. “B”, Tomahawk de Bellvís i ABCS 2015 de Barcelona que debuta a la Lliga
Catalana.
Un total de 30 equips de tota Catalunya participen a la lliga organitzada per la Federació
Catalana de Bitlles i Bowling amb el suport del Consell Català de l’Esport.
Foto: Vista de Bowling New Park Vallès
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BITLLES CATALANES: EXCEL·LENT JORNADA DE COMPETICIÓ INDIVIDUAL (25.10.2021)
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Més de 400 esportistes de 43 clubs de tot el
país han competit en la primera jornada de
l’onzena edició dels Circuits Individuals de
bitlles catalanes, que s’han posat en marxa
aquest passat cap de setmana 23/24
d’octubre. Una jornada que ha estat
marcada per l’excel·lent nivell de joc dels
bitllaires, i s’han aconseguit fins a 20
partides perfectes (90 punts).
Les millors jugadores en les diferents
categories femenines han estat Teresa Botet
(Palamós), en categoria sènior, Nadia Segura
(Fartucs Bitlles), en sub 25, i Carme Canals
(Olius), en la nova categoria supersènior per
a majors de 70 anys. Pel què fa a les
categories del Circuit Infantil, benjamina,
alevina i infantil, han estat respectivament Claudia Muntada (Olius), Laia Riu (Fartucs Bitlles), i
Carla Muntada (Olius).
En homes, José Cruz (Colobrers), ha estat els millor en categoria sènior, aconseguint fer dues
partides de 90 punts de les tres disputades, mentre que en sub 25 i supersènior qui més han
puntuat han estat Biel Poch (la Penya del Bistec), i Tonet Martí (Sant Jaume de Bellpuig). Jordi
Segalés (Somiserem del Ges), Bernat Puigpinós (Olius), i Jordi Monfulleda (la Penya del Bistec),
han estat els millors en les categories benjamina, alevina i infantil.
La propera jornada se celebrarà el cap de setmana 27/28 de novembre.
Foto: Olius, Igualada i Salomó – Panisello, Bonfiil, Limbos i Castillo van aconseguir un 90

Publicat al diari l’Esportiu el 28 d’octubre
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BOWLING: TOMAHAWK B, LIDERS DE LA TERCERA DIVISIÓ (27.10.2021)

88
L’equip B del Tomahawk
Bowling Club de Bellvís,
format per, Benet Ballespí,
Juan Carlos Bazaga, David
Reynols i Sergi Uceda,
encapçalen la classificació de
la 3a divisió de Lliga Catalana.
En la primera jornada
disputada el passat diumenge
a Terrassa, el conjunt lleidatà
va sumar 41 punts del 50 en
joc.
En segon lloc es troba l’equip
debutant a Lliga, l’Associació
Bowling Catalunya Sènior
2015 de Barcelona amb 30
punts, cal destacar que és
l’equip amb més participació
femenina de tota la lliga, el
conjunt Barceloní el formen,
els germans José i Ángel
García, Ana Delgado, Pilar Franco, Maribel Monfort i Elena Vilà, el Club Esportiu Sant Andreu
BCN, és tercer amb 26 punts.
La propera jornada l’equip líder jugarà a casa, veurem si els representa un avantatja per
mantenir el liderat.
Les instal·lacions Ozone Bowling Lleida, acolliran la competició el 28 de novembre.
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BITLLES CATALANES: TORNA LA LLIGA CATALANA (08.11.2021)
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Després de tres
setmanes d’aturada,
el proper cap de
setmana 13/14 de
novembre torna la
competició per
equips, amb la disputa
de la tercera jornada
de la Lliga Catalana de
bitlles, segona pel què
fa als set equips de
categoria infantil. Els
dies 20 i 21 de
novembre hi haurà la
quarta jornada dels
equips sèniors.
El Nayox Seat Tàrrega tractarà de mantenir el liderat de la Primera Divisió fent el màxim
nombre de punts en les dues partides que disputarà a com a local a les noves pistes de la
capital de l’Urgell. També competiran en aquestes pistes els equips d’Ivars, Castellserà, Ponts,
Torà i el Clínica Dental Tàrrega/Guissona.
Curiosament, el segon i tercer classificats de la primera divisió (la Galera A i Alls Secs Piquen de
Mont-ras), també competiran com a locals dels seus respectius grups en aquesta jornada,
mentre que el líder de la categoria infantil, la Penya del Bistec Negra, disputarà les seves
partides a les pistes de la Zona Esportiva Tomàs Claramunt de Calella.
Foto: Els equips del Grup 1 van disputar la segona jornada a Vilafranca del Penedès

BOWLING: TARRAGONA ACULL LA TERCERA PROVA DEL CIRCUIT SÈNIOR (11.11.2021)
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Aquest cap de setmana les instal·lacions Diverland- Les
Gavarres de Tarragona, acullen la tercera prova del circuit
sènior, està prevista la participació de 50 esportistes de 14
clubs de Catalunya.
Josep Lluis Artega del Nou Bowling Club de Mataró encapçala
la classificació provisional, el segueixen de molt a prop Carlos
Martí del Club Cat Bowling Figueres i Josep Pi del Joventut AlVici de Castelldefels.
La competició està organitzada per l’Associació Bowling
Catalunya Sènior 2015 i homologada per la Federació Catalana
de Bitlles i Bowling.
Foto: Josep Lluis Arteaga
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BITLLES CATALANES: NAYOX TÀRREGA ES MANTÉ LÍDER DE LA LLIGA CATALANA (15.11.2021)

91
Diumenge festiu pel Club de Bitlles Tàrrega. A més de
mantenir amb solvència el liderat de la Primera Divisió
de la Lliga Catalana de bitlles, els de la capital de
l’Urgell van estrenar les seves noves pistes, ubicades en
un terreny cedit per l’ajuntament a la zona esportiva de
la ciutat. A la festa s’hi va unir el segon equip del club,
el Dental Tàrrega/Guissona, que lidera còmodament la
Tercera Divisió.
A primera, darrera el Nayox Tàrrega, s’ha situat en
segona posició el Igualada, que ha estat el millor equip
de la jornada després de realitzar dues fantàstiques
partides (318 i 308 punts), i que supera per només dos
punts als Alls Secs Piquen de Mont-ras i per deu al Siuranenc d’Horta A, que ha escalat fins a la
quarta posició de la classificació. A Segona Divisió el Sagrada Família A lidera el Grup 1, mentre
que el Ponts és el líder destacat del Grup 2
El proper cap de setmana 20/21 de novembre es disputarà la quarta jornada de la Lliga
Catalana, mentre que els dies 27 i 28 d’aquest mateix mes tornarà la competició individual,
amb la celebració de la segona jornada dels Circuits Sènior, Sub 25 i Infantil.
Foto: La Galera, Badalona i Calella van acollir jornada de Lliga – Tots els bitllaires sènior del C.B. Olius

BOWLING: FRANCISCO HERNÁNDEZ NOU LIDER DEL CIRCUIT SÈNIOR (15.11.2021)
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Francisco Hernandez, del Comarcal Bowling Club
de Terrassa, es posa al capdavant de la
classificació provisional del Circuit Sènior gràcies
als bons resultats assolits aquest cap de setmana,
amb una suma total de 1299 pals, també compta
amb la millor partida 268.
Francisco amb 254 punts és el nou líder de la
classificació seguit per Albert Roca del Joventut AlVici de Castelldefels amb 253 punts, el tercer lloc
es per a Carlos Martí que baixa un lloc, estat de les
pistes no van afavorir els resultats en general i
Artega va perdre el liderat de la competició
quedant en la quarta posició.
Tarragona ha estat l’escenari de la 3a prova, està previst que les instal·lacions de Girobowling
de Salt acullin la 4a prova els dies 4 i 5 de desembre.
Foto: Els participants del cap de setmana
Publicat al diari Sport el 16 de novembre
71

BITLLES CATALANES: EL JÚNIOR A D’OLIUS LÍDER DE LA LLIGA CATALANA INFANTIL (17.11.2021)
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Dues bones partides (247 + 253 punts), han fet
passar de la quarta a la primera posició de la Lliga
Catalana de bitlles a l’equip Júnior A del Club de
Bitlles Olius. Format per Abel Viladrich, Bernat
Puigpinós, Ferran Casas, Paula Malé, Carla
Muntada, Ysabel Pelegrina i Martí Solé, l’equip del
Solsonès porta un total de 967 punts un cop
disputades les dues primeres jornades -4 partidesde les set de què consta la competició.
En segona posició darrera els d’Olius, es troba la
Penya del Bistec Negra amb un total de 945 punts,
i tercer continua la Sénia amb 939 punts. El Olius
Junior B, amb 923 punts es situa en quarta posició.
Cinquè és la Galera (859), seguit del Olius Junior C
(784), i Perelló (690). La propera jornada serà el cap de setmana 11/12 de desembre.
Bernat Puigpinós (Júnior A), amb una mitjana de 71 punts per partida és de moment el millor
bitllaire d’aquesta nova lliga infantil. També destaquen les bones mitjanes de Claudia Muntada
i Cesc Prat (Júnior B), amb 65,50 de mitjana, i Arnau Barrera (Penya Bistec), amb 63,50. Jordi
Monfulleda (Penya Bistec), i Joel Pérez (la Sénia), porten unes mitjanes de 63,25 i 62,25 punts
per partida respectivament.
Foto: Tirada i plantada – Tot el jovent bitllaire del Club de Bitlles Olius

BOLOS LEONESES: HORTA ACULL EL MÀSTER DE BOLOS LEONESES (18.11.2021)
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El proper dissabte 20 de novembre, les
pistes del Club Bolos Leoneses d’Horta,
situades a la Plaça de la Clota, acullen
el 14è Màster de Catalunya de les
bitlles autòctones de Lleó, està
prevista la participació dels millors
esportistes d’aquesta modalitat dels
dos clubs catalans, CB Leoneses El
Negrillón de l’Hospitalet i el club
amfitrió.
Andrés González del Club de
l’Hospitalet intentarà revalidar el títol assolit el 2019, doncs a causa de la pandèmia l’edició de
2020 es va haver de cancel·lar.
Foto: foto grup participants 2019
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BOWLING: CAP DE SETMANA DE LLIGA CATALANA (20.11.2021)
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Aquest cap de setmana es diputa la segona jornada de la
Lliga Catalana pels equips de la primera i segona divisió. Les
pistes de Bowling El Vendrell acullen el grup A de la 2a
divisió dissabte, mentre que els del grup B ho faran
diumenge a New Park Vallés de Terrassa, la primera divisió
jugaran diumenge a les instal·lacions de Ilusiona Splau de
Cornellà de Llobregat.
Veurem si es mantenen les posicions dels equips, a la primera divisió els resultats son molt
ajustats, Sweetrade B (Les Franqueses) lidera la classificació amb 33 punts seguit de Tomahawk
BC (Bellvís) amb 30 punts, Granollers ( Montmeló) i Cats (Mataró) estan empatats amb 27
punts. Pel que fa a la segona divisió, els equips del Mediterrània BC lideren els dos grups, tot i
que al l’equip B no els convé relaxar-se doncs la classificació és força ajustada.
Classificació provisional: 2a A: Mediterrània (Barcelona) 41 punts;Penedès (El Vendrell) 34
punts i Nou (Mataró) 25 punts. 2a B: Mediterrània 35;Terrassa 32 i Barcelona 29.
Foto: vista Bowling El Vendrell

BITLLES CATALANES: LLIGA CATALANA - NAYOX TÀRREGA CONSOLIDA EL LIDERAT (22.11.2021)
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El Nayox Tàrrega continua amb la dinàmica de bon
joc i a cada jornada que passa es consolida més com
a líder de la Primera Divisió de la Lliga Catalana de
Bitlles, un cop s’han disputat 4 jornades i s’ha arribat
a l’equador de la primera fase. L’equip de l’Urgell,
format per Jordi Vilanova, José Velasco, Domingo
Hinojosa, Lluís Tolosa i Miguel Ángel Peñalo, va
tornar a ser el millor de la jornada amb un total de
619 punts (304 + 315), aconseguint en Jordi Vilanova
una partida perfecta de 90 punts.
Mentrestant continua la lluita pel segon lloc entre
Alls Secs Piquen de Mont-ras, que segueix ocupant
aquesta posició, Siuranenc d’Horta A tercer i
Igualada quart. En els dos grups de segona divisió s’han igualat les posicions d’honor: al Grup 1
la Penya del Bistec B i Sagrada Família empaten a punts, mentre que en el Grup 2 Amposta i
Siuranenc d’Horta B retallen diferències respecte del Ponts. A tercera domina amb autoritat el
Dental Tàrrega/Guissona.
La propera jornada de lliga no es disputarà fins els dies 11 i 12 de desembre, ja que el propers
dissabte i diumenge hi ha jornada dels Circuits Individuals, i la competició s’aturarà durant el
cap de setmana del pont de desembre.
Foto: Masdenverge, Viladecans, Hostalric i Calella van ser seus de la 4a jornada de la Lliga Catalana
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BOLOS LEONESES: JOSÉ BRETONES CAMPIÓ DEL MÀSTER 2021 (22.11.2021)

97
José Bretones del Club de Bolos
Leoneses d’Horta nou campió del
màster de Catalunya, celebrat dissabte
20 de novembre a les pistes d’Horta
situades a la plaça de la Clota.
El bon nivell dels participants va
mantenir l’emoció fins a la darrera
tirada, finalment la regularitat de joc
en totes les tirades va donar la victòria
a José Bretones amb 564 punts, seguit
dels jugadors del Negrillón de
l’Hospitalet, en segona posició Ramon
Cuesta amb 533 punts i completant el podi de primera categoria, Daniel Diez amb 530 punts.
El podi de segona, Andrés González del Negrillón, amb 611 punts, va guanyar amb comoditat
als seus contrincants, Luis Manuel Gonzalez del Club d’Horta amb 569 punts i en tercer lloc
Manuel Marcos del Negrillón amb 560 punts.
També vam prendre part la competició, Jesús González, Lucinio Llamas, Agustin Moreno,
Santiago Martínez, Gregorio Valcarcel, Rogelio Marcos i Domiciano Fernández.
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.
La competició ha estat organitzada pel Club de Bolos Leoneses de Horta, amb la col·laboració
de la Federació Catalana de Bitlles i Bowling.
Foto: Grup dels participants amb Joan Ricart
Publicat al diari Sport el 26 de novembre
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BOWLING: SALT I LLEIDA ACULL LA LLIGA DEL CAP DE SETMANA (25.11.2021)

98
Els equips de Divisió d’honor i 3a divisió tanquen
la segona jornada de la Lliga Catalana, diumenge
28 es disputaran las darreres partides de l’any
pel que fa a la lliga. Les instal·lacions de
Girobowling de Salt acullen la divisió d’honor, els
equips de 3a divisió jugaran les seves partides a
Bowling Ozone Lleida.
A la divisió d’honor, el Bowling Club Diagonal de
St. Vicenç dels Horts, lidera la classificació de la divisió d’honor amb 45 punts, seguit del
Sweetrade BC – Les Franqueses amb 36 punts, molt ajustades les posicions 3a 4a amb el
Joventut Al-Vici A de Castelldefels amb 20 i el Comarcal BC de Terrassa amb 19 punts, Cat
Figueres i Les Gavarres de Reus van empatats amb 15 punts.
L’Equip B del Tomahawk BC de Bellvis encapçala la classificació de 3a divisió amb 41 punts, en
segon lloc l’ABCS2015 de Barcelona amb 30 punts, la resta d’equips a molt poca distància, el
Sant Andreu de Barcelona amb 26 punts és tercer seguit del Terrassa C amb 24, Comarcal C
amb 19 punts i tancant la classificació provisional el Granollers B amb 10 punts.
Foto: vista Girobowling

BITLLES CATALANES: SEGONA JORNADA DELS CIRCUITS INDIVIDUALS (26.11.2021)

99
La segona jornada dels Circuits
Individuals se celebrarà aquest
proper cap de setmana 27/28 de
novembre. Més de 400 jugadors i
jugadores competiran repartits
en 15 seus repartides per tot el
territori català.
Dissabte dia 27 hi haurà
competició a la Galera (Montsià),
Igualada (Anoia), el Pi de Sant
Just – Olius (Solsonès), Mont-ras
(Baix Empordà), Castellar del
Vallès (Vallès Occidental), i
Calella (Maresme). El diumenge 28, la competició es traslladarà a les seus d’Amposta
(Montsià), Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat), Llefià-Badalona (Barcelonès), Bellpuig
(Urgell), Ivars d’Urgell (Pla d’Urgell), Llofriu (Baix Empordà), Salomó (Tarragonès), Sant Feliu de
Buixalleu (la Selva), i repetirà Olius al Solsonès.
Després d’aquesta jornada, la competició s’aturarà fins el primer cap de setmana de febrer,
que serà quan se celebrarà la tercera jornada de les sis de què consta la competició.
Foto: 1a jornada dels Circuits 2021/2022 a les pistes Salomó (Tarragonès)
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BITLLES CATALANES: CIRCUITS INDIVIDUALS – BONS RESULTATS TOT I EL FRED DEL CAP DE
SETMANA (29.11.2021)

100
Tot i fer un cap de setmana ventós i fred,
s’han obtingut bons resultats en la segona
jornada dels Circuits Individuals de bitlles
catalanes, que s’ha celebrat en 15 seus
diferents repartides per tot el territori
català. Només en una de les seus
previstes, Igualada (Anoia), no es va poder
jugar a causa del fort vent que hi feia
dissabte matí.
Les millors jugadores en les diferents
classificacions femenines són Milagros
Prieto (Igualada), en categoria sènior,
mentre que en categoria sub 25 és Nadia
Segura (Fartucs Bitlles), qui encapçala la
classificació. Carla Muntada (Olius), Alba
Riu (Fartucs Bitlles), i Noa Viladrich
(Olius), són líders de les categories infantil, alevina i benjamina respectivament.
En homes, Celestino Ramos (COP), lidera la classificació sènior, i Edgar Xuriguera (Ponts), és el
millor jugador sub 25 després de dues jornades. En les categories més joves, encapçalen les
classificacions Jordi Monfulleda (la Penya del Bistec), infantil, Bernat Puigpinós (Olius), alevina,
i Ramon Vilaseca (Olius), que gràcies a la seva partida perfecta de 90 punts passa a liderar la
classificació benjamin.
La propera jornada se celebrarà el cap de setmana 5/6 de febrer de 2022.
Foto: St. Feliu de Buixalleu, Badalona i Llofriu – Els germans Cruz (Colobrers) van aconseguir un 90
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BOWLING: EL DIAGONAL ES MANTÉ INVICTE A LA LLIGA (02.12.2021)

101
El Bowling Club Diagonal de Barcelona format
per, Axel Guimó, Enrique Rosa, Joan Vall, José
Rubio, Moisés Pérez, Sergi Montaña i Yu Wen, es
mantenen invictes a la Lliga Catalana 2021-2022
de divisió d’honor, amb un total de 88 punts dels
100 possibles que s’han disputat.
El segueix amb 71 punts l’equip A del Sweetrade
BC – Les Franqueses, campió de Lliga, 20192020, i format per Àlvar Cardona, Artur Colomer,
Carlos Domínguez, Cristina Sanz, Íngrid Julià i
Manel Gimeno, el tercer lloc l’ocupa el Joventut
Al-Vici BC de Castelldefels amb 50 punts, amb
Álvaro-José Cardona, Borja Hernanz, David Ansaldo, Fernando Gómez i Jordi Tubella.
En la zona de permanència i descens i amb una puntuació molt ajustada, es troben els equips,
Les Gavarres de Reus amb 32 punts, Comarcal BC de Terrassa amb 30 i tancant la classificació
provisional el Club Cat Bowling Figueres amb 29 punts.
La propera jornada està prevista en el calendari pel 23 de gener, i tindrà lloc a les pistes de
New Park Vallés de Terrassa.
Foto: B.C. Diagonal
Publicat al diari l’Esportiu el 2 de desembre
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BITLLES CATALANES: EMOCIÓ I BON NIVELL EN EL CIRCUIT INDIVIDUAL INFANTIL (07.12.2021)

102
Els i les bitllaires més joves han
començat amb força la temporada
2021/2022 de bitlles catalanes, i així
ho reflecteixen les classificacions de
l’onzena edició dels Circuits
Individuals Infantils, dels que ja
s’han disputat dues jornades de les
sis de què consta la competició.
Pel què fa a les categories
masculines, Jordi Monfulleda de la
Penya del Bistec de Tordera, és el
primer classificat dels jugadors
infantils, amb una mitjana de 74,75
punts per partida, que fan que
també sigui el millor bitllaire del
circuit. Segon i tercer són Abel
Viladrich (Olius), i Arnau Barrera (la
Penya del Bistec). Bernat Puigpinós
(Olius) és el millor aleví amb 69 punts de mitjana, seguit d’Àlex Berrocal (Alls Secs Piquen), i
Ferran Casas (Olius). Ramon Vilaseca (Olius), és el millor benjamí, amb una mitjana de 73 punts
aconseguida gràcies a una partida de 90 punts en la última jornada. El segueixen Jordi Segalés
(Somiserem del Ges), i Joel Pérez (la Sénia).
Carla Muntada (Olius), és la primera classificada en categoria infantil femenina amb una
mitjana de 64,5 punts, seguida de Judith Ruiz (Llofriu), i Ysabel Pelegrina (Olius). En categoria
alevina, les germanes de Cornellà de Llobregat Alba i Laia Riu (Fartucs Bitlles), encapçalen la
classicació, i és tercera Mar Alcanar (la Galera). Noa Viladrich i Claudia Muntada (Olius), són les
dues primeres de la categoria benjamina, seguides en tercera posició per Núria Delgado (la
Sénia).
La competició es reprendrà a primers de febrer de 2022, amb la celebració els dies 5 i 6 de la
tercera jornada. A primers de juny, quan s’hagin disputat les sis jornades previstes, se
celebrarà el Campionat de Catalunya Infantil, on participaran els millors jugadors i jugadores
de les diferents categories de què consta el Circuit Infantil.
Foto: Ramon Vilaseca (acompanyat de Toni Márquez), va aconseguir un 90 en la segona jornada dels
Circuits

78

BITLLES CATALANES: LLIGA CATALANA – EL SIURANENC A RETALLA LA DIFERÈNCIA DE
PUNTS (13.12.2021)

103
El Siuranenc d’Horta A, format per Ferran Herrera,
Marta Solé, Mario Lucero, Josep Perea i Jorge Bort, ha
estat el millor equip de la cinquena jornada de la Lliga
Catalana de bitlles. Els d’Horta han sumat un total de
624 punts (313+311), en dues bones partides i pugen
fins el segon lloc de la classificació darrera del Nayox
Tàrrega, que ha aconseguit 600 punts en aquesta
jornada (288+312).
Un cop disputades 10 partides, la Penya del Bistec s’ha
col·locat en tercera posició, per davant del Igualada i Alls
Secs Piquen, que ha baixat tres posicions en aquesta
jornada. També hi ha hagut canvis en el Grup 1 de Segona Divisió, que ara encapçala el
Sagrada Família A seguit del COP i Emmurallats Castell. En el Grup 2 segueix de líder el Ponts
per davant de l’Amposta i el Siuranenc d’Horta B.
A Tercera Divisió, gran actuació del Perelló C que se situa segon per darrera del Dental
Tàrrega/Guissona, mentre que el tercer classificat és el Fora Forat Vinaròs.
Una vegada se celebri el proper cap de setmana la sisena jornada de la Lliga Catalana, les
competicions oficials de bitlles catalanes s’aturaran fins a finals de gener. Durant les festes de
Nadal se celebraran diferents campionats solidaris a benefici de la Marató de TV3, i el
diumenge 9 de gener tornarà el tradicional Torneig de Reis de Calella (Maresme).
Foto: Sils (la Selva), i la Ràpita (Alt Penedès), van acollir jornada de Lliga – El Siuranenc A va tenir una
gran actuació en la 5a jornada de lliga.

BOWLING TENPIN: TOT A PUNT PER A L’OPEN MEDITERRÀNIA (20.12.2021)

104
Aquest vespre les instal·lacions de Ilusiona
Splau de Cornellà de Llobregat acullen l’Open
Mediterrània – Christmas Challenge, enguany
amb un nou format, sèrie única de
classificació, amb totes les places cobertes, 42
esportistes de 7 clubs catalans lluitaran per
obtenir una de les 24 places de la final, que
tindrà lloc demà, 21 de desembre.
La competició està organitzada pel
Mediterrània Bowling Club de Barcelona, amb
el patrocini de “Rianxeira” i el suport de la
Federació Catalana de Bitlles i Bowling.
Foto: Cartell del torneig
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BITLLES CATALANES: LLIGA CATALANA – ALLS SECS PIQUEN RECUPERA POSICIONS (21.12.2021)

105
La millor actuació d’un equip del que portem de Lliga
Catalana ha permès a Alls Secs Piquen de Mont-ras
passar de la cinquena a la tercera posició en la
classificació de Primera Divisió. L’equip del Baix
Empordà, format per Jordi Burgas, Tello Berrocal,
Rafa Contreras, Maria Cuenca, Joan Segura i José Luís
Sánchez, ha realitzat dues fantàstiques partides
(326+322), per aconseguir un total de 648 punts,
rècord de la temporada.
El Nayox Tàrrega també va estar molt encertat (304+310), i manté el liderat, mentre que el
Siuranenc A, segon classificat, disputarà les partides corresponents a la sisena jornada el proper
mes de gener. Al Grup 1 de Segona Divisió, el COP de Barcelona, s’ha situat a només 6 punts del
líder, el Sagrada Família, mentre que en el Grup 2 Ponts i Amposta continuen primer i segon.
A Tercera Divisió segueix líder el Dental Tàrrega/Guissona, per davant de Fora Forat Vinaròs i
Perelló C que han intercanviat el segon i tercer lloc entre ells. Sagrada Família B, Olius C i
Termites Llefià B completen les sis places d’ascens a Segona Divisió.
Foto: Fogars de la Selva va acollir els equips del Grup 6 de Lliga Catalana

BOWLING: AXEL GUIMÓ CAMPIÓ DE L’ OPEN MEDITERRÀNIA (22.12.2021)

106
Axel Guimó del Club Diagonal de Sant Vicenç dels Horts,
va guanyar el 3r Open Mediterrània Chritsmas Challenge ,
celebrat a les instal·lacions de Ilusiona Splau de Cornellà
de Llobregat els dies 20 i 21 de desembre.
Els 24 classificats per a la final van disputar dues partides
per decidir el campió, els resultats van anar tant ajustats
entre els cinc millors que van fer vibrar als espectadors en
el decurs de la final, Axel Guimó amb 471 pals va
aconseguir el títol seguit d’Eduardo Grau del
Mediterrània BC amb 453 pals, en tercera posició, Andrés
Sanz del Sweetrade BC amb 450 pals, amb 440 Daniel Martínez també del Mediterrània i
anima mater del torneig va ser quart i tancant la classificació dels 5, Moises Pérez (437 pals)
del Diagonal i campió de la darrera edició.
Acabada la competició es va fer el tradicional lliurament de premis de mans de Daniel
Gonzalez, president del Mediterrània Bowling Club.
Un total de 39 esportistes van prendre part a la competició, excel·lentment organitzada pel
Mediterrània BC, que ha comptat amb el patrocini de Rianxeira i el suport de la Federació
Catalana de Bitlles i Bowling.
Publicat al diari Mundo Deportivo el 24 de desembre

80

BITLLES CATALANES: BITLLES SOLIDÀRIES (24.12.2021)

107
El passat cap de setmana, a banda de la
jornada de competició oficial, es van
celebrar diferents activitats bitllaires amb
la finalitat de recaptar fons per a la Marató
de TV3 dedicada a la salut mental.
Entre d’altres llocs va haver-hi tirada a la
Ràpita (Alt Penedès), Regencós (Baix
Empordà), Calella (Maresme), Bellpuig
(Urgell), Horta-Barcelona (Barcelonès)... La
gent de les bitlles ha tornat a estar a
l’alçada i mostrat la seva cara més solidària
en aquesta ja tradicional jornada de la
Marató. En les properes setmanes
seguiran les tirades solidàries de bitlles.
Pel què fa a la competició oficial, aquesta
no tornarà fins el cap de setmana 15/16 de gener, quan se celebraran les partides
corresponents als Circuits Individuals i a la Lliga Catalana que han estat ajornades recentment.
Foto: Recull d’imatges de les tirades solidàries

BITLLES CATALANES: EL CB TÀRREGA AMB LA PROMOCIÓ (30.12.2021)

108
El passat 17 de desembre el Club de Bitlles
Tàrrega dins el seu programa de promoció
de les bitlles catalanes a les escoles, van
compartir una jornada amb els nens i nenes
de l’escola especial Alba Tàrrega.
Anna Maria Molia presidenta del club, molt
satisfeta de l’acció i agraïda en veure com
les nenes i nens posaven interès en
aprendre i l’alegria que els feia fer bitlla, el
què demostra un cop més que el nostre
esport és per a tothom i integrador.
El Club de Bitlles Tàrrega, està molt implicat
amb la promoció i enguany tenen un gran
projecte amb totes les escoles de la ciutat.
Foto: imatges de la jornada
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