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RECULL DE PREMSA 2016 – ÍNDEX 
 

Num. Modalitat Títol Data Pàg. 

1 Bowling 
Tenpin 

En marxa el tercer Torneig de Reis 01/01/2016 6 

2 Bowling 
Tenpin 

Àxel Guimó campió del Torneig de Reis 11/01/2016 7 

3 Bitlles 
Catalanes 

Torna la competició oficial 13/01/2016 8 

4 Bowling 
Tenpin 

En marxa els Campionats Nacionals de Catalunya 19/01/2016 9 

5 Bowling 
Tenpin 

Tot a punt per a la final del primer Circuit Sènior 27/01/2016 9 

6 Bowling 
Tenpin 

Jordi Tubella campió del 1r Circuit Sènior 02/02/2016 10 

7 Bitlles 
Catalanes 

3a  jornada dels Circuits Individuals 05/02/2016 11 

8 Bowling 
Tenpin 

Definits els grups per a les finals de Lliga Catalana de primera 
divisió masculina 

09/02/2016 12 

9 Bowling 
Tenpin 

Definits els finalistes de tercera divisió 25/02/2016 13 

10 Bowling 
Tenpin 

El Sweetrade B.C. participa en el 1r Storm Open International 4 
Team 

02/03/2016 13 

11 Bowling 
Tenpin 

La Selecció Catalana al 1r Open Storm International 4 Team 03/03/2016 14 

12 Bowling 
Tenpin 

Novena posició per a la Selecció Catalana al 1r Open Storm 
International 4 Tema 

08/03/2016 14 

13 Bowling 
Tenpin 

Bons resultats de l’equip del Sweetrade al 1r Strom Open 08/03/2016 15 

14 Bowling 
Tenpin 

En marxa el V Torneig Xtreme Bowling Club 11/03/2016 15 

15 Bowling 
Tenpin 

Definits els grups per a les finals de Lliga Catalana de segona 
divisió masculina 

15/03/2016 16 

16 Bowling 
Tenpin 

Marcial Ovide campió per segon any consecutiu del Torneig 
Xtreme 

21/03/2016 17 

17 Bitlles 
Catalanes 

Godall B matemàticament campió a les Terres de l’Ebre 29/03/2016 18 

18 Bowling 
Tenpin 

Sweetrade campió de la 1a Lliga Interclubs 05/04/2016 19 

19 Bitlles 
Catalanes 

Els Cremats participen en el dia mundial de l’activitat física 07/04/2016 20 

20 FCBB 
 

Condol 07/04/2016 20 

21 Bowling 
Tenpin 

Definits els finalistes dels Campionats de Catalunya 11/04/2016 21 

22 Bitlles 
Catalanes 

Finalitza la Lliga Camp-Priorat. Bellmunt B ja és campió 14/04/2016 21 

23 Bowling 
Tenpin 

Tot a punt pel III Open Sènior de Catalunya 18/04/2016 22 

24 Bitlles 
Catalanes 

Bellmunt B campió de la lliga Camp-Priorat 19/04/2016 22 

25 Bowling 
Tenpin 

Juan Miguel Albizuri i Anna Rosa Casanovas campions del III 
Open Sènior de Catalunya 

25/04/2016 23 

26 Bitlles 
Catalanes 

Finalitzen les lligues Selva-Alt Maresme i Girona 28/04/2016 24 

27 Bitlles 
Catalanes 

Vall-llobrega A campió de la Lliga Girona 04/05/2016 25 
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28 Bitlles 
Catalanes 

Última jornada dels Circuits Individuals 06/05/2016 26 

29 Bitlles 
Catalanes 

Finalitzen les lligues Terres de l’Ebre i Barcelona 12/05/2016 27 

30 Bowling 
Tenpin 

Èxit del Sweetrade a les finals del Campionats Nacionals de 
Catalunya 

15/05/2016 28 

31 Bitlles 
Catalanes 

Godall i Els Alfacs campions de la Lliga Terres de l’Ebre 18/05/2016 29 

32 Bitlles 
Catalanes 

Colobrers campió de la Lliga Barcelona 19/05/2016 30 

33 FCBB 
 

Convocatòria de l’Assemblea General Ordinària 20/05/2016 30 

34 Bowling 
Tenpin 

C.B. les Corts i Seven-3 s’imposen a les finals femenines dels 
Campionats de Catalunya 

22/05/2016 31 

35 Bitlles 
Catalanes 

Dels Circuits Individuals al Campionat de Catalunya 26/05/2016 32 

36 Bitlles 
Catalanes 

Abril Asensio i Antonio Velasco campions de Catalunya 2016 30/05/2016 33 

37 Bitlles 
Catalanes 

la Bitlla Atòmica A campió de la lliga Selva-Alt Maresme 31/05/2016 34 

38 Bowling 
Tenpin 

Xtreme B.C. assoleix l’ascens a 2a divisió 01/06/2016 35 

39 Bowling 
Tenpin 

El B.C. Diagonal campió de lliga per vuitè any consecutiu 02/06/2016 36 

40 Bitlles 
Catalanes 

Badalona acull del Campionat de Catalunya Individual Infantil 03/06/2016 37 

41 Bowling 
Tenpin 

El Club les Corts campió de Lliga Catalana femenina 06/06/2016 38 

42 Bitlles 
Catalanes 

Campionat de Catalunya Infantil 2016 06/06/2016 39 

43 Bitlles 
Catalanes 

Finalitza la Lliga Catalana 07/06/2016 40 

44 Bitlles 
Catalanes 

Jaume Fandos guardonat amb el Premi Esportiu Terres de l’Ebre 08/06/2016 40 

45 Bowling 
Tenpin 

L’equip B del Club Seven-3, campió de la lliga de 2a divisió 
masculina 

09/06/2016 41 

46 Bitlles 
Catalanes 

l’Albagés acull el Campionat de Catalunya de Clubs 10/06/2016 42 

47 Bolos 
Leoneses 

Ramon Cuesta i Ángel Santamaría campions de la Copa Federació 12/06/2016 43 

48 Bitlles 
Catalanes 

El C.B. Os de Balaguer campió de Catalunya 13/06/2016 44 

49 Bowling 
Tenpin 

En marxa el II Open Sant Vicenç 14/06/2016 45 

50 Bowling 
Tenpin 

Jordi Ambrós campió del Màster Sènior 16/06/2016 46 

51 Bowling 
Tenpin 

The Killers campions de la 5a Lliga Pin d’Or 17/06/2016 46 

52 Bowling 
Tenpin 

Marcial Ovide guanya l’Open Sant Vicenç 20/06/2016 47 

53 Bowling 
Tenpin 

Participació Catalana al Campionat d’Europa Sènior 23/06/2016 48 

54 Bowling 
Tenpin 

la Copa Generalitat tanca la temporada 25/06/2016 48 

55 Bitlles 
Catalanes 

Els Alfacs, Catalònia de Jesús B i la Sénia Globetrotters pugen a 
primera divisió de la Lliga Terres de l’Ebre 

27/06/2016 49 

56 Bowling 
Tenpin 

El BC Diagonal campió de la Copa Generalitat 29/06/2016 50 
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57 Bitlles 
Catalanes 

Cervera acull la Final a vuit de la Copa Generalitat 01/07/2016 51 

58 Bitlles 
Catalanes 

El C.B. Igualada campió de la Copa Generalitat 04/07/2016 52 

59 Bowling 
Tenpin 

Bons resultats dels catalans al Campionat d’Europa Sènior 06/07/2016 53 

60 Bowling 
Tenpin 

El Circuit Sènior inaugura la temporada 07/07/2016 54 

61 Bitlles 
Catalanes 

Torneig Llunes d’Estiu 13/07/2016 54 

62 Bowling 
Tenpin 

9è Campionat de Catalunya Qúbica-AMF 15/07/2016 55 

63 Bowling 
Tenpin 

La Selecció Catalana amb Peter Somoff i Martin Larsen 21/07/2016 55 

64 Bowling 
Tenpin 

Cristina Sanz i Àlvar Cardona campions de Catalunya Qubica-AMF 25/07/2016 56 

65 Bitlles 
Catalanes 

C.B. la Penya del Bistec, joventut i empenta 14/08/2016 57 

66 Bowling 
Tenpin 

El Sweetrade Bowling Club, més de deu anys d’història 19/08/2016 58 

67 Bowling 
Tenpin 

El Bowling Club Diagonal, una temporada plena d’èxits 23/08/2016 59 

68 Bitlles 
Catalanes 

L’idili de l’Alls Secs Piquen amb la Copa Generalitat 26/08/2016 60 

69 Bitlles 
Catalanes 

VIII Gran Premi de Catalunya de Bitlles Catalanes 30/08/2016 61 

70 FCBB 
 

Condol 03/09/2016 61 

71 Bowling 
Tenpin 

Participació catalana al International Seniors Bowling Tour 05/09/2016 62 

72 Bitlles 
Catalanes 

El C.B. Igualada supercampió 06/09/2016 62 

73 Bowling 
Tenpin 

Èxit de participació a la 2a prova del Circuit Sènior 12/09/2016 63 

74 Bitlles 
Catalanes 

En marxa la Lliga Terres de l’Ebre 20/09/2016 64 

75 Bowling 
Tenpin 

Sweetrade campió en el 2n Memorial Josep Maria Oliva 21/09/2016 65 

76 Bowling 
Tenpin 

La Selecció Catalana al Swis International Team Event 22/09/2016 66 

77 Bowling 
Tenpin 

Bons resultats de la Selecció Catalana al Swis International Team 
Event 

26/09/2016 66 

78 Bowling 
Tenpin 

En marxa el VII Torneig Joventut Al-Vici – IV Trofeu Vila de Sant 
Vicenç dels Horts 

28/09/2016 67 

79 Bitlles 
Catalanes 

Comencen les lligues Catalana, Barcelona i Selva-Alt Maresme 29/09/2016 67 

80 Bowling 
Tenpin 

Margarita Roa i Lluís Montfort campions del VII Torneig Joventut 
Al-Vici 

03/10/2016 68 

81 Bowling 
Tenpin 

En marxa la 27a Lliga Catalana 6/10/2016 69 

82 Bitlles 
Catalanes 

Alfonso Peña campió de la 9a Copa Gironina 11/10/2016 70 

83 Bowling 
Tenpin 

Cristina Sanz i Álvar Cardona a la Copa del Món Qubica-AMF 13/10/2016 71 

84 Bitlles 
Catalanes 

Es posen en marxa els Circuits Individuals 19/10/2016 71 

85 Bowling 
Tenpin 

Cristina Sanz a la final de la Copa del Món 20/10/2016 72 
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86 Bowling 
Tenpin 

Cristina Sanz 21a de la Copa del Món 22/10/2016 72 

87 Bitlles 
Catalanes 

Circuits Individuals Infantil i Sub 25 27/10/2016 73 

88 Bitlles 
Catalanes 

Circuit Individual Sènior 31/10/2016 74 

89 Bowling 
Tenpin 

En marxa el 13è Torneig Seven-3 01/11/2016 74 

90 FCBB 
 

12 Clubs Guardonats a la festa de campions del Mundo 
Deportivo 

05/11/2016 75 

91 Bolos 
Leoneses 

Lucinio Llamas campió del 14è Màster de Catalunya 06/11/2016 76 

92 Bowling 
Tenpin 

Àlvar Cardona campió del 13è Tornegi Seven-3 08/11/2016 77 

93 Bitlles 
Catalanes 

La Galera A lidera la primera divisió de les Terres de l’Ebre 10/11/2016 78 

94 Bitlles 
Catalanes 

Siuranenc B i Colobrers Blaus lideren la Lliga Barcelona 23/11/2016 79 

95 Bowling 
Tenpin 

3r Campionat de Catalunya Sènior 24/11/2016 79 

96 FCBB 
 

Dia Mundial per a l’eliminació de la violència envers les dones 25/11/2016 80 

97 Bowling 
Tenpin 

Josep Delgado i Glòria Sala campions de Catalunya Sènior 27/11/2016 81 

98 Bowling 
Tenpin 

Definits els 18 finalistes de la primera fase del Circuit Sènior 05/12/2016 82 

99 Bowling 
Tenpin 

Condol per la mort de Jaume Sans 12/12/2016 83 

100 Bitlles 
Catalanes 

Jordi Mitjana rep el Premi Horta-Guinardó 16/12/2016 83 

101 Bitlles 
Catalanes 

Gent de Barri de Pequín lidera la Lliga Selva-Alt Maresme 20/12/2016 84 

102 Bowling 
Tenpin 

En marxa el quart Torneig de Reis 28/12/2016 84 
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BOWLING TENPIN: EN MARXA EL TERCER TORNEIG DE REIS   (01/01/2016) 
 

   

   

1  

Dissabte comencen les sèries de classificació 

del 3r Torneig de Reis, la competició tindrà 

lloc del 2 al 10 de gener a les instal·lacions de 

Baix Bowling de Sant Vicenç dels Horts. 

 

Més de 60 esportistes de 14 clubs catalans 

prendran part a la competició que organitza 

Baix Bowling amb la col·laboració de la 

Federació Catalana de Bitlles i Bowling. 

 

 

 

 Publicada el dissabte 2 de gener a Mundo Deportivo 

 i el diumenge 3 de gener a l’Esportiu. 
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BOWLING TENPIN: AXEL GUIMÓ CAMPIÓ DEL TORNEIG DE REIS 

  (11/01/2016) 
 

   

   

2  

Axel Guimó del 

Club Diagonal 

de Sant Vicenç 

dels Horts, 

campió del 3r 

Torneig de Reis 

en vèncer 

Álvaro-José 

Cardona del 

Club Barcelona, 

en la darrera 

eliminatòria de 

la final, per 223 a 200. 

 

Aquest diumenge es van disputar la semifinal i final amb els 20 millors classificats del 

torneig, Eloy Cinca del Club Seven-3, amb un total de 2014 pals va entrar en el primer 

lloc per a la final, seguit de Moisés Pérez (1973), Axel Guimó (1931) i Alvaro-José 

Cardona (1927). 

En la primera eliminatòria de la final, Axel es va imposar al seu company d’equip 

Moisés Pérez, campió de la 2a edició, d’altra banda Álvaro-José va eliminar a Eloy 

Cinca del Club Seven-3 de Sant Esteve Sesrovires.  

 

Pel que fa als rècord individuals, Moisés Pérez es va fer amb la millor partida 279, la 

millor sèrie la va assolir Emiliano Panades del Club Seven-3, amb 1373 pals i Axel 

Guimó, amb 1350 aconseguia la millor sèrie de repesca. En categoria femenina la 

millor partida i sèrie de repesca va estar per Íngrid Julià del Club Bowling Les Corts de 

Barcelona, amb 244 i 1228, la millor sèrie va estar per Cristina Sanz amb 1201 també 

jugadora del Club Les Corts. 

 

Des de fa tres anys Baix Bowling organitza aquest torneig amb el patrocini de 

Bowltech, única competició on els premis són material esportiu.  

 

Un total de 72 esportistes de 16 clubs catalans, van participar a la competició que va 

tenir lloc del 2 al 10 de gener a les instal·lacions de Baix Bowling a Sant Vicenç dels 

Horts.  

 

La competició es va cloure amb el tradicional lliurament de premis i trofeus de mans de 

Marcial Ovide, director del torneig, acompanyat per Patrick Guerre representant de 

Bowltech International. 

 

Foto: Podi de campions acompanyats per Marcial Ovide i Patrick Guerre 

 

 Publicada el dissabte 16 de gener a l’Esportiu. 
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BITLLES CATALANES: TORNA LA COMPETICIÓ OFICIAL  (13/01/2016) 
 

   

   

3  

Després de l’aturada 

nadalenca, el passat 

dissabte dia 9 de gener 

va tornar la competició 

oficial de bitlles 

catalanes, amb la 

disputa de les jornades 

9 i 10 de la Lliga 

Selva-Alt Maresme, al 

Parc de la Sardana de 

Tordera (Maresme). 

Encapçala la 

classificació d’aquesta 

lliga el vigent campió, la Bitlla Atòmica A, amb 18 punts, seguit de la Penya del Bistec 

B i Sant Pol, amb 16 i 14 punts respectivament. 

 

Diumenge dia 10 es va disputar a Vinaròs la 8a jornada de primera divisió de la Lliga 

Terres de l’Ebre. El Godall B domina amb claredat la classificació amb 30 punts (15 

victòries i 1 derrota), i el segueixen els equips A i B de la Galera, amb 22 i 20 punts. És 

quart l’Amposta A també amb 20 punts. 

 

I també diumenge es van disputar a Cabacés (Priorat), les jornades 7 i 8 de la Lliga 

Camp-Priorat que de moment encapçalant els equips de Bellmunt del Priorat. El 

Bellmunt B és líder invicte amb 14 punts, segon és el Bellmunt A amb 12 i tercer el 

Salomó Blau amb 10 punts. 

 

Foto: Pistes de bitlles de Calella (Maresme) 

 

 Publicada el divendres 15 de gener a Mundo Deportivo. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 
 

BOWLING TENPIN: EN MARXA ELS CAMPIONATS NACIONALS DE 

CATALUNYA   (19/01/2016) 
 

   

   

4  

Diumenge passat es va donar el tret de sortida de 

les sèries dels Campionats Nacionals de Catalunya 

d’equips. Les instal·lacions de Baix Bowling, 

acullen aquesta prova que tindrà lloc del 17 al 24 

de gener. 

 

Un total de 104 esportistes de 18 clubs catalans, 

formen els 29 equips participants a la competició 

que organitza la Federació Catalana de Bitlles i 

Bowling. 

 

 Publicada el divendres 22 de gener a Mundo Deportivo. 
 

 

 
 

BOWLING TENPIN: TOT APUNT PER A LA FINAL DEL PRIMER CIRCUIT 

SÈNIOR   (27/01/2016) 
 

   

   

5  

Aquest diumenge les instal·lacions de 

Bowling Pedralbes acullen la final del 

primer circuit sènior, amb la participació 

dels 18 millors classificats a les 4 

jornades de classificació celebrades de 

setembre a desembre passats. 

 

Antonio Ruiz del Club Comarcal de 

Terrassa, Antonio Díaz del Club Nàstic 

de Tarragona i Josep Maria Contijoch de 

Les Gavares BC de Reus, encapçalen la 

classificació, la competició és absoluta i amb handicap, Íngrid Julià del Club Les Corts 

de Barcelona serà la representant femenina a la final. 

 

Un total de 55 esportistes de 18 clubs catalans, han pres part a les proves de 

classificació, la competició ha estat organitzada per l’Associació Bowling Catalunya 

Sènior i Evencan amb el suport de la Federació Catalana de Bitlles i Bowling. 

 

Foto: vista Bowling Pedralbes 

 

 Publicada el dissabte 30 de gener a l’Esportiu. 
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BOWLING TENPIN: JORDI TUBELLA CAMPIÒ DEL I CIRCUIT 

SÈNIOR  (02/02/2016) 
 

   

   

6  

Jordi Tubella del Joventut Al-

vici C.B. de Castelldefells 

guanya la primera edició dels 

Circuits Sènior en una 

emocionat final amb Antonio 

Pérez del Bowling Club 

Granollers, en Jordi va superar 

Antonio per 6 pals, 605 – 599. 

El tercer lloc va estar per 

Antonio Diaz del Nàstic 

Bowling Club amb 533 pals, a la 

classificació el segueixen José 

Mora del Club Les Gavarres de 

Reus, Ricardo Franco del Joventut, Felipe Berruezo del Club Comarcal de Terrassa, la 

setena posició va estar per Íngrid Julià del Club Les Corts de Barcelona i única 

classificada femenina.  

 

Aquesta ha estat la primera edició dels circuits sèniors que ha constat de 4 proves de 

classificació i una final, que va tenir lloc aquest diumenge a les instal·lacions de 

Bowling Pedralbes de Barcelona. 

 

La competició va cloure amb el tradicional lliurament de premis i trofeus de mans de 

Ricardo Franco i Albert Roca, president i vicepresident de l’Associació.  

 

Un total de 55 esportistes de 18 clubs catalans, han pres part a les proves de 

classificació, la competició ha estat organitzada per l’Associació Bowling Catalunya 

Sènior i Evencan amb el suport de la Federació Catalana de Bitlles i Bowling. 

 

Foto: Jordi Tubella amb Ricardo Franco i Albert Roca 

 

 Publicada el dissabte 6 de febrer a Sport. 
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BITLLES CATALANES: 3A JORNADA DELS CIRCUITS INDIVIDUALS 

  (05/02/2016) 
 

   

   

7  

500 bitllaires de tot Catalunya 

i totes les edats, representant 

a 66 clubs diferents, van 

participar en la 3a jornada del 

Circuits Individuals de Bitlles 

Catalanes, celebrada el passat 

cap de setmana 30/31 de 

gener, distribuïts en 14 seus 

repartides per tot el territori 

català. 

 

En aquesta competició, en categoria sènior i sub 25, tots els esportistes disputen un 

màxim de 15 partides, comptant per a la classificació final les 10 millors que hagi fet 

cada bitllaire. En les categories benjamina, alevina i infantil, el total de partides és de 

10 i compten les 6 millors. Els primers classificats de cada categoria es classifiquen per 

disputar el Campionat de Catalunya Individual. 

 

La disputa d’aquesta 3a jornada va servir per estrenar les noves pistes del Club de 

Bitlles Vall-llobrega, situades al carrer Rei Lotari d’aquesta població del Baix 

Empordà. Tot i que cada vegada hi ha més clubs que gaudeixen d’un equipament 

adequat, després de 27 anys de competició federada, encara hi ha massa clubs que no 

disposen de les instal·lacions necessàries per a la pràctica i promoció de les bitlles 

catalanes. 

 

Foto: noves pistes de Vall-llobrega (Baix Empordà) 

 

 Publicada el divendres 12 de febrer a l’Esportiu. 
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BOWLING TENPIN: DEFINITS ELS GRUPS PER A LES FINALS DE LLIGA 

CATALANA DE PRIMERA DIVISIÓ MASCULINA  (09/02/2016) 
 

   

   

8  

El passat cap de setmana les instal·lacions 

Baix Bowling i New Park Vallès, van 

acollir la darrera jornada de Lliga 

Catalana de la primera divisió masculina 

on es van definir els grups que disputaran 

les finals pel títol i permanència. 

 

Els equips dels Clubs, Diagonal (St. 

Vicenç dels Horts), Sweetrade (Les 

Franqueses), Joventut Al-vici 

(Castelldefels), Cat Figueres (Figueres), 

Comarcal (Terrassa) i Diamond 

(Sabadell), jugaran la final pel títol de 

primera, mentre que els equips, Seven-3 

(Sant Esteve Sesrovires), Nàstic 

(Tarragona), Les Gavarres (Reus), 

Barcelona (Barcelona) Cats (Mataró) i 

Black Bowl (Platja d’Aro), ho faran per mantenir la categoria. 

 

En la classificació general, el conjunt del Diagonal format per Axel Guimó, Moisés 

Pérez, Sergi Montaña, Benito Boira i Marcial Ovide, han marcat la diferència amb un 

total de 123 punts seguits del Sweetrade, amb Artur Colomer, Raúl Gálvez, Àlvar 

Cardona,Joan Vall, Joan Piqué i Víctor Hurtado, amb 108 punts. En el grup B, els de 

Figueres, es van classificar en primer lloc amb un total de 98 punts, Albert Vinyoles, 

Carlos Domínguez, Manel Gimeno, Antonio López, Christophe Maslard i Narcís 

Sistach formaven l’equip. 

 

En la classificació individual Moisés Pérez amb 219,63 de mitjana, ha estat el millor 

seguit de Marcial Ovide amb 215,05 de mitjana, i Artur Colomer i Axel Guimó amb 

213,58 i 210,33 respectivament. Cal destacar la partida perfecta (300) que va assolir el 

jove jugador del Club Seven-3 Juan José Bustos en la darrera jornada. 

 

Foto: Equip A Club Cat Bowling Figueres 

 

 Publicada el diumenge 14 de febrer a Mundo Deportivo. 
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BOWLING TENPIN: DECIDITS ELS FINALISTES DE LA TERCERA 

DIVISIÓ  (25/02/2016) 
 

   

   

9  

Les instal·lacions de Ilusiona Diagonal 

Mar van acollir la darrera jornada de 

classificació de la lliga de tercera divisió, 

on es van decidir els sis equips finalistes 

per l’ascens a segona. 

 

Els equips de l’Xtreme de Barcelona, 

amb 113 punts, juntament amb El 

Mediterrània A de Barcelona i el 

Joventut Al-Vici de Castelldefels, amb 

104 i 94 punts respectivament, són els classificats del grup A, pel que fa als del grup B, 

l’equip B del Mediterrània amb 114 punts ha estat el líder des de la segona jornada, 

seguit del Penedès del Vendrell, amb 109 punts i el Terrassa B amb 83 punts. 

 

Les millors classificacions individuals han estat per, Moisés Semprere (Xtreme) Eduard 

Grau i Francisco Menéndez (Mediterrània), i Víctor Padilla (Penedès). 

 

El mes de maig es diputaran les jornades finals, on els sis equips lluitaran per 

aconseguir una de les tres places d’ascens. 

 

Foto: Mediterrània BC 

 

 Publicada el divendres 26 de febrer a l’Esportiu. 
 

 

 

BOWLING TENPIN: EL SWEETRADE BC PARTICPA AL 1R STORM OPEN 

INTERNATIONAL 4 TEAM  (02/03/2016) 
 

   

   

10  

El Sweetrade Bowling Club Les 

Franqueses participarà aquest proper 

cap de setmana al 1st Storm Open 

International 4 Team, amb el nom de 

Bowltech Inverse, l’equip el formen 

els catalans, Artur Colomer i Joan 

Vall, amb Margarita Roa, jugadora 

oficial Rotogrip de Colombia, i 

Daniel Fransson, jugador oficial 

Rotogrip de Suècia. 

 

La competició en la que hi 

participaran 32 equips provinents 

d’Anglaterra, Catalunya, Espanya, 

França, Itàlia, Luxemburg i Suissa, tindrà lloc els dies 4 al 6 de març a les 

instal·lacions de Cristal Bowling de Wittelsheim (França)  

 

 Publicada el divendres 4 de març a Mundo Deportivo. 
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BOWLING TENPIN: LA SELECCIÓ CATALANA AL 1R OPEN STORM 

INTERNATIONAL 4 TEAM  (03/03/2016) 
 

   

   

11  

Els equips de la selecció catalana absoluta masculina i 

femenina, participaran al 1r Storm Open International 4 Team, 

que tindrà lloc aquest cap de setmana a les instal·lacions de 

Cristal Bowling a Wittelsheim (França) 

 

L’equip femení format per Cristina Sanz, Íngrid Julià, de Les 

Corts B.C. de Barcelona, Lia Mojarro i Keyla Vásquez del Club Seven-3 de Sant 

Esteve Sesrovires.  

 

En la categoria masculina el conjunt el formen, Marcial Ovide, Moisés Pérez, Axel 

Guimó del Bowling Club Diagonal de Barcelona i Àlvar Cardona, del Sweetrade B.C. 

Les Franqueses. 

 

A la competició hi participaran 32 equips provinents d’Anglaterra, Catalunya, 

Espanya, França, Itàlia, Luxemburg i Suïssa. La competició és per equips de 4 i 

categoria absoluta. 

La selecció catalana hi participa amb el suport de la UFEC. 
 

 

 

BOWLING TENPIN: NOVENA POSICIÓ PER LA SELECCIÓ CATALANA AL 1R 

OPEN STORM INTERNATIONAL 4 TEAM  (08/03/2016) 
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L’equip masculí de la selecció catalana 

format per, Marcial Ovide, Moisés 

Pérez, Axel Guimó i Àlvar Cardona, es 

van classificar en la novena posició en 

el 1r Open Storm International 4 team, 

en imposar-se a l’equip Toac Toulouse 

per 781-757. 

 

El conjunt català, amb un total de 

10748 pals (206,69 de mitjana) va 

classificar-se el 5è per disputar la 

partida de posició. L’equip femení format per Cristina Sanz, Ingrid Julià, Keyla 

Vásquez i Lia Mojarro i un total de 9437 pals (181,48 de mitjana) es va classificar en 

la 25a posició. 

 

Les instal·lacions de Cristal Bowling de Wittelsheim (França) van acollir la 

competició celebrada els dies 5 i 6 de març, amb la participació de 26 equips 

provinents d’Anglaterra, Catalunya, Espanya, França, Itàlia, Luxemburg i Suïssa. 

 

La selecció catalana hi participa amb el suport de la UFEC. 

 

 Publicada el divendres 11 de març a Mundo Deportivo. 
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BOWLING TENPIN: BONS RESULTATS DE L’EQUIP DEL SWEETRADE AL 1 

STORM OPEN  (08/03/2016) 
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L’Equip del Sweetrade format per 

Artur Colomer, Joan Vall, 

Margarita Roa i Daniel Fransson 

16ens classificats en el 1st Storm 

Open International 4 Team que va 

tenir lloc el passat cap de setmana a 

les instal·lacions de Cristal 

Bowling a Wittelsheim (França) 

 

L’equip de Les Franqueses va 

participar amb el nom de Bowltech 

Inverse, amb un total de 10555 pals 

(200,98 de mitjana) va classificar-se en 8è lloc del grup A, per disputar la partida de 

posició. 

 

Divendres a la tarda Margarita Roa i Daniel Fransson van impartir un clínic tècnic 

sobre les diferents perforacions i superfícies de les boles Rotogrip. 

 

Un total de 26 equips provinents d’Anglaterra, Catalunya, Espanya, França, Itàlia, 

Luxemburg i Suïssa, van participar a la competició celebrada els dies 5 i 6 de març. 

 

 Publicada el diumenge 13 de març a Mundo Deportivo. 
 

 

 
 

BOWLING TENPIN: EN MARXA EL V TORNEIG XTREME BOWLING 

CLUB  (11/03/2016) 
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Aquest cap de setmana comencen les 

sèries de classificació de la cinquena 

edició del Torneig Xtreme Bowling 

Club. Està prevista la participació de 

prop de 50 esportistes de 13 clubs 

catalans. Les instal·lacions de Baix 

Bowling de Sant Vicenç dels Horts 

acullen la competició. 

 

Del 12 al 19 tindran lloc les sèries de 

classificació que donaran pas a la final de 

diumenge 20 amb els 16 millors classificats. 

 

Xtreme Bowling Club organitza la competició amb la col·laboració de la Federació 

Catalana de Bitlles i Bowling. 
 

 

 
 



16 
 

BOWLING TENPIN: DEFINITS ELS GRUPS PER A LES FINALS DE LLIGA 

CATALANA DE SEGONA DIVISIÓ MASCULINA  (15/03/2016) 
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Salt va acollir la darrera jornada de Lliga 

Catalana de segona divisió, la competició 

va tenir lloc a les instal·lacions Ilusiona 

Girobowling els dies 5 i 6 de març on es 

van definir els grups que disputaran les 

finals d’ascens i permanència. 

 

Els equips dels Clubs, Empuriabrava 

(Roses), Seven-3 (Sant Esteve 

Sesrovires), Granollers (Montmeló), 

Joventut Al-vici (Castelldefels), Terrassa 

(Terrassa) i Sweetrade (Les Franqueses 

del Vallès), jugaran la final d’ascens a 

primera, mentre que els equips, Flecha-1 i Seeker’s (Barcelona), Girona (Salt), 

Diamond (Sabadell), Nou (Mataró) i Cat Figueres (Figueres), ho faran per mantenir la 

categoria. 

 

En la classificació general, el conjunt d’Empuriabrava format per Juan Luzdivino 

Recio, Domingo Puentes, Yuris Alcides, Ender R. Ortiz, Marcio Ferreira i Pedro Ortiz, 

han marcat la diferència amb un total de 110 punts seguits del Seven-3, amb José M. 

Rubio, Javier Crespí, Enrique Rosa, Jordi Monge, Magí Santacana, Emiliano Panadés i 

Carlos, amb 101 punts. En el grup A, els de Castelldefels, es van classificar en primer 

lloc amb un total de 96 punts, Juan M. Albizuri, Xavier Julià, Borja Hernanz, Ricardo 

Franco i Miquel Àngel Roig, formaven l’equip. 

 

Foto: Equip Club Bowling Empuriabrava 

 

 Publicada el dijous 17 de març a Sport. 
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BOWLING TENPIN: MARCIAL OVIDE CAMPIÓ PER SEGON ANY 

CONSECUTIU DEL TORNEIG XTREME  (21/03/2016) 
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Marcial Ovide, del Club Bowling 

Diagonal, campió per segon any 

consecutiu del Torneig Xtreme en 

vèncer per 247 a 214 a Keyla 

Vásquez del Club Seven-3 de Sant 

Esteve Sesrovires, en 

l’eliminatòria anterior Marcial es 

va desfer d’Artur Colomer del 

Sweetrade B.C. amb un 

contundent 244 a 210, mentre 

Keya es va imposar a Raúl Gálvez 

del Sweetrade B.C. per un ajustat 

244 a 243. 

 

Marcial Ovide va lidear la competició en tot moment, entrant a la final amb 1412 pals, 

desprès de 6 sèries de classificació diumenge va tenir lloc la final amb els 18 millors 

classificats. 

 

Tot i que la competició és amb handicap cal destacar els bons resultats scratchs, Artur 

Colomer va aconseguir la millor partida masculina amb 289, la millor partida femenina 

la va assolir Irene Molera del Club Les Corts de Barcelona amb 266. En l’apartat 

handicap la millor sèrie masculina va ser per Álvaro-José Cardona (C.B. Barcelona) 

amb 1325, en categoria femenina, Íngrid Julià(Club Les Corts) va assolir els millors 

resultats amb 1299 pals, la millor partida amb handicap també va ser per Irene Molera 

amb 289 pals. 

 

Un total de 47 esportistes de 13 clubs catalans van participar en la cinquena edició del 

Torneig Xtreme Bowling Club, celebrada del 12 al 20 de març a les instal•lacions de 

Baix Bowling de Sant Vicenç dels Horts. 

 

El lliurament de premis i trofeus va anar a càrrec dels membres de la junta del Club 

organitzador. La competició ha estat organitzada per l’Xtreme Bowling Club , amb la 

col•laboració de la Federació Catalana de Bitlles i Bowling. 

 

Foto: Els 7 millors classificats 

 

 Publicada el diumenge 27 de març a l’Esportiu. 
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BITLLES CATALANES: GODALL B MATEMÀTICAMENT CAMPIÓ A LES 

TERRES DE L’EBRE  (29/03/2016) 
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L’equip B del C.B.Godall s’ha 

proclamat matemàticament, a 

falta de tres jornades – 6 

partides - campió de la 27a 

edició de la Lliga Terres de 

l’Ebre de bitlles catalanes 

(abans Lliga de Tarragona), ja 

que porta 42 punts i supera en 

12 al seu primer perseguidor, el 

Vinaròs C, amb que té a favor el 

resultat de l’enfrontament 

directe. Formen el Godall B 

Paquita Matamoros, Enrique 

Palacios, Miquel Millan, Juan 

José Ralda, Manuel Carrillo i Joan Josep Ferreres. 

 

La lliuta pel segon lloc de la classificació es preveu emocionant fins el final, doncs al 

Vinarós C, amb 30 punts, el segueixen la Cava A amb 29, i la Galera B, la Galera A, 

Amposta A i Vinaròs A amb 28, Deltebre amb 26 punts i Godall A amb 25. La propera 

jornada, que es disputarà el proper 10 d’abril a la Cava, tindrà duels molt interessants 

com són La Galera A contra la Cava A, i Amposta A contra Vinaròs A. 

 

Foto: Godall B 

 

 Publicada el divendres 1 d’abril a Mundo Deportivo. 
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BOWLING TENPIN: SWEETRADE CAMPIÓ 1A LLIGA 

INTERCLUBS  (05/04/2016) 
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L’equip A del Sweetrade Bowling Club de 

Les Franqueses del Vallès format per, Àlvar 

Cardona, Artur Colomer, Xavier Piqué i 

Margarita Roa, es van erigir campions de la 

1a Lliga Interclubs amb un total de 62 punts. 

 

El segon lloc va estar per l’equip B del 

Barcelona B.C. amb, Jordi Ambrós, Fernando 

Sanz i els germans Eduard i Xavier Albert, 

aquest amb 56 punts va superar per 8 punts a 

l’equip B del Sweetrade format per, Joan 

Vall, Joan Piqué, Patrick Guerre, Andrés 

Sanz, Marina Sarda, David Vizcaino i Juan 

Carlos Ibáñez. 

 

Artur Colomer i Margarita Roa han estat els millors jugadors individuals scratch i amb 

handicap respectivament. 

 

Les instal·lacions de New Park Vallès de Terrassa van acollir la darrera jornada que va 

tenir lloc el passat diumenge 3 d’abril, un cop acabada la competició es va fer el 

tradicional lliurament de trofeus de mans dels organitzadors. 

 

En aquesta primera edició han participat 10 equips de 6 clubs catalans. La competició 

ha estat organitzada pel Joventut Al-vici B.C. amb la col·laboració dels clubs 

Barcelona, Seven-3 i Sweetrade. 

 

Foto: Equip A Sweetrade B.C. 

 

 Publicada el divendres 22 d’abril a Mundo Deportivo. 
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BITLLES CATALANES: ELS CREMATS PARTICIPEN EN EL DIA MUNDIAL DE 

L’ACTIVITAT FÍSICA   (07/04/2016) 
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Els Cremats de Mont-ras van 

prendre part a les activitats 

lúdiques i esportives que van 

tenir el lloc el dia 6 d’abril a la 

Zona Esportiva de Sant Gregori 

(Gironès) en ocasió del dia 

mundial de l’activitat esportiva. 

 

El club va estar convidat a 

participar pel Consell Esportiu 

del Gironès juntament amb 

l’Institut de Sant Gregori, prop de 200 nens i nenes d’entre 6 i 12 anys van poder 

practicar les bitlles catalanes entre altres esports i jocs tradicionals. 

 

Foto: Pistes de bitlles 

 

 Publicada el dissabte 9 d’abril a l’Esportiu. 
 

 

 
 
 
 
 

FCBB: CONDOL   (07/04/2016) 
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La Federació Catalana de Bitlles i Bowling (FCBB) lamenta la pèrdua 

de David Moner i Codina, President d’Honor de la Unió de 

Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), que avui ha mort a 

Barcelona.  

 

El president Moner va ser president de la UFEC durant 18 anys i ha 

estat figura clau al món de l’esport. La FCBB, que sempre ha comptat 

amb el seu suport, ha tingut molt en compte els seus inestimables 

consells per tal de millorar la nostra gestió. 

 

La FCBB va atorgar la medalla d’or al president l’any 2010 en reconeixement al suport 

rebut en el pas del reconeixement internacional de la nostra entitat. 
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BOWLING TENPIN: DEFINITS ELS FINALISTES DELS CAMPIONATS DE 

CATALUNYA  (11/04/2016) 
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El passat cap de setmana es van celebrat les 

darreres sèries de classificació dels 

campionats de Catalunya, a les instal·lacions 

de Baix Bowling de Sant Vicenç dels Horts. 

 

Un total de 104 esportistes de 16 club d’arreu 

de Catalunya han pres part a les sèries de 

classificació que han tingut lloc de gener a 

abril. 

 

En les fases de classificació encapçalen la 

llista individual femenina, Margarita Roa del Sweetrade Les Franqueses seguida de 

Cristina Sanz del Club Les Corts de Barcelona i Lia Mojarro del Club Seven-3 de Sant 

Esteve Sesrovires. Pel que fa a la categoria masculina les tres millors posicions són 

pels components del Club Diagonal de sant Vicenç dels Horts, Marcial Ovide, Axel 

Guimó i Moisés Pérez. 

 

Per les finals que tindran lloc els propers dies 15 de maig per la categoria masculina i 

22 de maig per la categoria femenina, s’han classificat els i les 8 millors esportistes de 

cada una de les categories. 

 

 Publicada el diumenge 17 d’abril a Mundo Deportivo. 
 

 

 

BITLLES CATALANES: FINALITZA LA LLIGA CAMP-PRIORAT – BELLMUNT 

B JA ÉS CAMPIÓ  (14/04/2016) 
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Aquest diumenge 17 d’abril finalitzarà la Lliga 

Camp-Priorat de bitlles catalanes amb la disputa de 

les dues últimes jornades del calendari. A partir de 

les 11 del matí, el camp de futbol de Cabacés 

(Priorat), acollirà aquest final de lliga que, pel què fa 

al títol, ja està decidit. 

 

L’equip B de Bellmunt del Priorat ja és 

matemàticament campió, i li queda el repte d’acabar la temporada sense conèixer la 

derrota, sent l’únic equip de totes les lligues que pot aconseguir aquesta fita. Per fer-ho 

haurà de superar al Salomó Blau i a les Raboses Vilella Baixa B. 

 

La lluita pel segon i tercer lloc la protagonitzaran el Cabacés Verd, Salomó Blau i 

Bellmunt A, sent aquest últim qui sembla tenir un calendari més favorable, tot i que no 

es pot assegurar res fins que s’ha llençat l’últim bitllot. 

 

Foto: tirada de competició a Cabacés (Priorat) 

 

 Publicada el divendres 15 d’abril a Mundo Deportivo. 
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BOWLING TENPIN: TOT APUNT PEL III OPEN SÈNIOR DE 

CATALUNYA  (18/04/2016) 
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Demà al vespre comencen les sèries de classificació del III 

Open Sènior de Catalunya, aquesta és la tercera edició i 

enguany registra el rècord de participació amb prop de 50 

esportistes de 15 clubs d’arreu de Catalunya. 

 

Les sèries de classificació tindran lloc del 19 al 23 d’abril, 

donant pas a la final de diumenge 24, als 18 millors classificats. 

 

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

organitzada per l’Associació Bowling Catalunya Sènior 2015 i la col·laboració dels 

clubs, Barcelona, Joventut Al-vici i Seven-3 i el suport de l’Ajuntament de Sant 

Vicenç dels Horts i la Federació Catalana de Bitlles i Bowling. 
 

 

 

BITLLES CATALANES: BELLMUNT B CAMPIÓ DE LA LLIGA CAMP-

PRIORAT  (19/04/2016) 
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L’equip B de l’Associació de Joves de 

Bellmunt del Priorat, s’ha proclamat campió 

de la Lliga Camp-Priorat de bitlles catalanes 

2015/2016, recuperant el títol que ja havia 

aconseguit la temporada 2012/2013. 

L’equip de Bellmunt, format per Victòria 

Morales, Carles Pujol, Antoni Cano, Xavier 

Sentís, Jordi Marco, Josep Maria Torné i 

Joaquim Bartolomé, ha estat el gran 

dominador de la lliga tota la temporada, i 

fins la penúltima jornada no s’ha vist superat en una partida per cap altre equip. 

Precisament, el Salomó Blau, segon classificat i campió de la temporada anterior va ser 

qui va trencar la imbatibilitat dels de Bellmunt. El Cabacés Verd ha estat el tercer 

classificat. 

 

Individualment, els millors jugadors de la temporada han estat Victòria Morales 

(Bellmunt B), Josep Maria Roig i Carles Vives (Salomó Blau), Rafel Robles (Cabacés 

Verd), i Martí Robles (Cabacés Groc) 

 

Les dues últimes jornades s’han disputat al camp de futbol de Cabacés (Priorat), el 

passat diumenge 17 d’abril. El lliurament de trofeus, a càrrec de Gemma Millan, 

delegada de la FCBB a Tarragona, i Anaïs Tomsen, delegada de la Lliga Camp-Priorat 

i presidenta del C.B. Cabacés, va estar presidit per l’alcalde de Cabacés, Ricard Masip, 

acompanyat del regidor d’esports Jaume Pujals. 

 

Foto: Bellmunt B 

 

 Publicada el diumenge 24 d’abril a Mundo Deportivo. 
 

 



23 
 

 

BOWLING TENPIN: JUAN MIGUEL ALBIZURI I ANNA ROSA CASANOVAS 

CAMPIONS DEL III OPEN SÈNIOR DE CATALUNYA  (25/04/2016) 
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Juan Miguel Albizuri del Joventut Al-vici 

C.B de Castelldefels, i Anna Rosa 

Casanovas del Club Bowling Barcelona, 

campions del III Open Sènior de 

Catalunya, celebrat del 19 a 24 d’abril a 

Sant Vicenç dels Horts. 

 

Jordi Tubella del Joventut Al-vici i 

Álvaro-José Cardona del Club Barcelona 

han completat el podi masculí, pel que fa 

a la categoria femenina, domini de les 

jugadores del Club Bowling Barcelona, 

les germanes M. Àngels i Glòria Sala van estar 2a i 3a classificades respectivament. 

 

Els bons resultats han estat la marca del torneig, Juan Miguel amb la sèrie final va 

remuntar de la 5a a la primera posició.  

 

La competició és amb handicap però cal destacar els millors resultats scratch assolits 

per Fernando Gómez del Joventut Al-vici amb 1362 pals (227 de mitjana) i Álvaro-

José Cardona amb 1308 (218 de mitjana), i en categoria femenina, Íngrid Julià del 

Club Les Corts es va fer amb la millor sèrie (1151) i partida (245), la millor partida 

masculina va estar per Antonio Ruiz del Comarcal Bowling Club de Terrassa. 

 

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

els clubs Joventut Al-vici, Barcelona i Seven-3 amb el suport del Patronat d’Esports de 

l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i la Federació Catalana de Bitlles i Bowling. 

 

Un total de 47 esportistes de 15 clubs catalans van prendre part en aquesta 3a edició, 

que va cloure amb el tradicional lliurament de premis i trofeus de mans de Ricardo 

Franco, president de l’Associació, Francisca Núñez, presidenta del C.B. Barcelona, 

Miquel Àngel Roig, secretari de l’Associació i acompanyats de Roser Romero, gerent 

de la Federació Catalana de Bitlles i Bowling. 

 

Foto: Podi masculí i femení 

 

 Publicada el diumenge 1 de maig a Mundo Deportivo. 
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BITLLES CATALANES: FINALITZEN LES LLIGUES SELVA-ALT MARESME I 

GIRONA  (28/04/2016) 
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Dissabte es disputaran les dues últimes 

jornades de la Lliga Selva-Alt Maresme, a 

partir de les 16 hores a les pistes de Sant 

Feliu de Buixalleu (la Selva), i tot fa 

preveure que l’equip A de la Bitlla 

Atòmica de Tordera repetirà el títol 

aconseguit les dues últimes temporades, 

ja que compte amb 4 punts d’avantatge 

sobre el segon classificat, la Penya del 

Bistec B, també de Tordera, i 6 punts 

sobre el tercer, Gent de Barri de Pequín 

de Calella. 

 

La lliga Girona acabarà diumenge 1 de 

maig amb la disputa de les dues últimes 

jornades del calendari, partir de les 10 del matí al poliesportiu de Mont-ras (Baix 

Empordà). Vall-llobrega A lidera la classificació general amb només 2 punts 

d’avantatge sobre Begur. El tercer classificat, El Carrilet, està a 12 punts del líder, però 

haurà de defensar aquesta plaça enfront de l’Empordanet i Palamós que el segueixen a 

2 punts de distància. 

 

Foto: Vall-llobrega va ser 3r de Catalunya l’any 2015 

 

 Publicada el divendres 29 d’abril a Mundo Deportivo. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25 
 

BITLLES CATALANES: VALL-LLOBREGA CAMPIÓ DE LA LLIGA 

GIRONA  (04/05/2016) 
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L’equip A del C.B. Vall-llobrega, 

s’ha proclamat campió, per 

primera vegada, de la Lliga 

Girona de bitlles catalanes 

2015/2016. L’equip de Vall-

llobrega, format per Francisco 

Ruiz, Manel Aguilar, Andreu 

Torres, Antonio Muñoz i Albert 

Burgas, ha estat el gran dominador 

de la lliga tota la temporada, i 

només ha perdut una partida, 

precisament contra el segon classificat, el CC.B.C. Begur, que també ha fet una gran 

temporada. El Palamós ha estat el tercer classificat, empatat a punts amb el Carrilet i 

l’Empordanet 

 

Individualment, els millors jugadors de la temporada han estat Eduardo Romero i Joan 

Josep Segura (Begur), Francisco Ruiz i Manel Aguilar (Vall-llobrega A), i Manuel 

Carrasco (Torrent). La millor jugadora ha estat Ana Muñoz de Palamós. 

 

Les dues últimes jornades es van disputar al poliesportiu de Mont-ras (Baix Empordà), 

el passat diumenge 1 de maig. El lliurament de trofeus, va anar a càrrec d’Ernest 

Darder, delegat de la Federació Catalana de Bitlles i Bowling a Girona, i de Victòria 

Medinyà, delegada de la Lliga Girona. 

 

Foto: PODI AMB ERNEST DARDER  

 

 Publicada el diumenge 8 de maig a Sport. 
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BITLLES CATALANES: ÚLTIMA JORNADA DELS CIRCUITS INDIVDUALS 

  (06/05/2016) 
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Aquest cap de setmana 7/8 de maig 

es disputarà la sisena i última 

jornada dels Circuits Individuals de 

bitlles catalanes, en les categories 

sènior i sub 25, el Circuit Infantil va 

finalitzar el passat 24 d’abril. 

 

Els participants en aquesta 

competició han pogut escollir entre 

les diferents seus, que seran dissabte 

dia 7 Bellpuig (l’Urgell), Calella (el 

Maresme), Begur (el Baix 

Empordà), Vic (Osona), i Godall (el 

Montsià). El diumenge dia 8 es 

competirà a Barcelona – Vall d’Hebron (el Barcelonès), Vilafranca del Penedès (l’Alt 

Penedès), Cabacés (el Priorat), Cervera (la Segarra), Ponts (la Noguera), Benavent de 

Segrià (el Segrià), i Vinaròs (Castelló). 

 

De les classificacions finals en sortiran els participants del proper Campionat de 

Catalunya Individual, que se celebrarà pel què fa a les categories sènior i sub 25, el 

proper 29 de maig a Castellar del Vallès (el Vallès Occidental). El campionat infantil, 

que inclou les categories benjamina, alevina i infantil es disputarà el dissabte 4 de juny 

a Badalona (Barcelonès) 

 

Foto: Millors jugadors sènior masculí del circuit 14-15 

 

 Publicada el diumenge 8 de maig a Mundo Deportivo. 
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BITLLES CATALANES: FINALITZEN LES LLIGUES TERRES DE L’EBRE I 

BARCELONA  (12/05/2016) 
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El dissabte 14 de maig acabarà la Lliga 

Terres de l’Ebre, amb la celebració de 

la última jornada a Camarles (Baix 

Ebre). A primera divisió el campió és 

des de fa jornades el Godall B, mentre 

que el segon i tercer lloc se’ls 

disputaran els equips A i B de la 

Galera, la Cava A, Vinarós C i 

Amposta A. Pel què fa a la lluita pel 

descens, el Fora Forat (Vinaròs), ja és 

equip de segona divisió, mentre que 

diversos equips lluiten per evitar les 

places de promoció. 

 

A segona divisió, Catalònia de Jesús B i els Alfacs es jugaran el títol de lliga i l’ascens 

directe en un duel directe entre ells, mentre que la Sénia Globbetrotters ja té 

matemàticament assegura la tercera plaça i jugarà la promoció d’ascens a primera 

divisió. 

 

La lliga Barcelona acabarà el diumenge 15 de maig amb la celebració de la última 

jornada (2 partides), a les pistes de l’escola Creu Alta de Sabadell (Vallès Occidental), a 

partir de les 10.30 hores, amb el títol de lliga ja decidit a favor del C.B. Colobrers de 

Castellar del Vallès. El més interessant de la jornada serà la lluita pel segon i tercer lloc, 

ja que hi ha 6 equips separats per tant sols 2 punts. 

 

Foto: la lliga Barcelona a vista de drone a Sant Pere de Riudebitlles 

 Publicada el dissabte 14 de maig a l’Esportiu. 
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BOWLING TENPIN: ÈXIT DEL SWEETRADE A LES FINALS DELS 

CAMPIONATS NACIONALS DE CATALUNYA   (15/05/2016) 
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Les instal·lacions de Baix 

Bowling de Sant Vicenç dels 

Horts han acollit aquest 

diumenge les finals individuals 

i de parelles dels 19es 

Campionats Nacionals de 

Catalunya amb la participació 

dels 24 millors, de les sèries de 

classificació, 8 esportistes de 

cada una de les categories. 

 

En la prova individual, Àlvar 

Cardona (1639) del Sweetrade Bowling Club de Les Franqueses ha estat el vencedor 

de la primera categoria, seguit d’Axel Guimó (1612) i Sergi Montaña (1602) del B.C. 

Diagonal de Sant Vicenç dels Horts. Cal destacar la partida perfecta (300 pals) que ha 

assolit Àlvar Cardona. 

 

En la segona categoria els resultats han estat molt ajustats, Xavier Albert del Club 

Barcelona, ha estat el campió amb 1379 pals, compartint podi amb José M Corrales del 

Diamond BC de Sabadell i Joan Vall del Sweetrade BC. amb 1375 i 1360 pals 

respectivament. 

 

Pel que fa a la tercera categoria, José Rubio amb 1465 pals, Club Seven-3 de Sant 

Esteve Sesrovires, ha guanyat amb comoditat als seus contrincants, Vicens Ventura del 

Nàstic B.C. de Tarragona amb 1377, ha estat segon i Andrés Sanz del Sweetrade BC 

tercer amb 1365. 

 

En la prova de parelles Àlvar Cardona i Joan Vall han liderat la prova en tot moment 

adjudicant-se la medalla d’or, la lluita per la medalla de plata entre les parelles, Artur 

Colomer i Raúl Gálvez (Sweetrade B.C) i Axel Guimó i Marcial Ovide (BC Diagonal) 

en donat el punt d’emoció a la competició, Artur i Raúl han superat per 11 pals a 

l’Axel i Marcial. 

 

En la segona categoria les parelles del Diamond formades per  

J.M. Corrales i-Miguel A Seoane i Francisco Hernández- Enrique Ledesma han assolit 

les medalles d’or i plata mentre el bronze ha estat per la parella del Nàstic formada per 

Antonio Díaz i Vicens Ventura. Eloy Cinca i José Rubio (Club Seven-3) han estat els 

campions de la tercera categoria seguits per Andres Sanz i Xavier Piqué del Sweetrade 

BC i Francisco Abadal i Ramon Guasch del Joventut Al-vici de Castelldefels. 

 

El lliurament de medalles a anat a càrrec de Roser Romero, gerent de la Federació 

Catalana de Bitlles i Bowling acompanyada de Patrick Guerre, president del Sweetrade 

B.C. i Keyla Vásques col·laboradora de l’organització. 

 

Foto: medallistes 

 

 Publicada el divendres 20 de maig a Mundo Deportivo. 
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BITLLES CATALANES: GODALL I ELS ALFACS , CAMPIONS DE LA LLIGA 

TERRES DE L’EBRE  (18/05/2016) 
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Un any més Camarles va acollir la darrera jornada 

de la Lliga Terres de l’Ebre que es va celebrar 

dissabte 14 de maig. L’equip B del Club de Bitlles 

Godall en va ser el campió de primera divisió i 

l’equip A del Club de Bitlles El Alfacs aixecava la 

copa del campió de segona divisió. 

 

El triomf del conjunt de Godall format per, Paqui 

Matamoros, Miquel Millàn, Juanjo Ralda, Joan 

Josep Ferreres i Enrique Palacios, no va sorprendre 

ningú, des de feia setmanes anava destacat a la 

classificació, pel que fa al segon i tercer lloc la lluita 

va estar entre els equips A i B de la Galera, i el la 

Cava A, finalment es va imposar l’equip A de la 

Galera per 2 punts, el tercer lloc va estar per La 

Galera B que va superar a l’equip de La Cava per un 

punt. 

 

A segona divisió Els Alfacs amb, Hassan El Amri, Lucas Cifuentes, Ruben Gilabert i 

Lluis del Valle es va proclamar campió amb un total de 46 punts, seguit de Catalonia 

B amb 42 punts i Globetrottes de La Sènia amb 38, Aquests dos equips seran els que 

jugaran la promoció d’ascens.  

 

Individualment, Joan Lleixà (La Galera), i Paquita Matamoros (Godall), han estat els 

millors tiradors de primera divisió, mentre que a segona han dominat aquesta 

classificació Hassan El Amri (Els Alfacs), i M. Luz Cañadas (Godall). 

 

En el marc del tradicional dinar de germanor es van lliurar els trofeus als campions de 

mans de Gemma Millan, delegada de Tarragona de la FCBB i Fermí Martí, president 

del Club de Bitlles Camarles. 

 

Foto 1: Equip Godall B amb Gemma Millan i Fermi Martí  

Foto 2: Equip Els Alfacs amb Gemma Millan 
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BITLLES CATALANES: COLOBRERS CAMPIÓ DE LA LLIGA 

BARCELONA  (19/05/2016) 
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L’equip del C.B. Colobrers, s’ha 

proclamat campió, en la seva 

primera participació, de la Lliga 

Barcelona de bitlles catalanes 

2015/2016. L’equip de Castellar del 

Vallès, format per Josep Piñol, Jordi 

Rocabert, Ramon Piñol, Josep Perea, 

Fina García, Jordi Piñol, José Cruz, 

Rosa López, José López i Gina Piñol 

ha estat el gran dominador de la lliga 

tota la temporada, aconseguint 42 

punts (21 victòries i 5 derrotes), dels 

52 possibles. 

 

La lluita per segon lloc ha estat més igualada, i s’ha resolt en la última jornada a favor 

del To-k-fusta de Badalona, que ha superat en un triple empat a 36 punts als equips del 

Termites de Llefià. Segon ha quedat Termites Vermell i tercer Termites Groc. 

 

Individualment, els millors jugadors de la temporada han estat José Cruz (Colobrers), 

Juan Ortega (Termites Vermell), i Josep Perea (Colobrers), en homes. En categoria 

femenina les millors han estat Fina García (Colobrers), Irati Bort (Siuranenc d’Horta), i 

Elena Martí (Riudebitlles). 

 

Les dues últimes jornades s’han disputat a l’Escola Creu Alta de Sabadell (Vallès 

Occidental), el passat diumenge 15 de maig. El lliurament de trofeus, a anat a càrrec 

d’Abel Sensarrich, vicepresident de la Federació Catalana de Bitlles i Bowling i Elies 

Saball, president del C.B. Sabadell. 

 

Foto: C.B. Colobrers, campions de la Lliga Barcelona amb Abel Sensarrich 

 

 Publicada el diumenge 22 de maig a Mundo Deportivo. 
 

 

 
 

FCBB: CONVOCATÒRIA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA 

  (20/05/2016) 
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Es convoca la sessió de l’Assemblea General Ordinària que tindrà lloc 

el dimarts 21 de juny de 2016 a l’aula de la Casa de l’Esport (Rambla 

Guipúscoa, 23-25, 1r) a les 17.00 hores en primera convocatòria i a les 

17.30 hores en segona i definitiva. 
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BOWLING TENPIN: CB LES CORTS I SEVEN-3 S’IMPOSEN A LES FINALS 

FEMENINES DELS CAMPIONATS DE CATALUNYA  (22/05/2016) 
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Aquest diumenge s’han celebrat les 

finals individuals i de parelles en 

categoria femenina i parelles mixtes 

dels 19es Campionats Nacionals de 

Catalunya a les instal·lacions de Baix 

Bowling de Sant Vicenç dels Horts. 

 

Cristina Sanz del C.B. Les Corts de 

Barcelona amb 1310 pals ha estat la 

campiona i medalla d’or de la prova 

individual de la primera categoria, la 

medalla de plata ha estat per Lia 

Mojarro del Club Seven-3 de Sant Esteve Sesrovires amb 1231 pals, Íngrid Julià del 

CB Les Corts s’ha penjat el bronze amb 1224. 

 

Pel que fa a la segona categoria els resultats han estat molt ajustats, Elisabet Cejudo 

(1334) del Xtreme B.C. de Barcelona, ha superat a Sandra Oliva (1333) del Club 

Seven-3 per un pal metre aquesta superava a la seva companya d’equip Keyla Vásquez 

(1301) per 32 pals. Cal destacar la màxima partida assolida per Sandra Oliva amb 278 

pals. 

 

En la prova de parelles de primera categoria, Íngrid Julià i Cristina Sanz han guanyat 

amb comoditat amb un total de 1263 pals, seguides per la parella del Seven-3 formada 

per Lia Mojarro i Keyla Vázquez amb 1103 pals, el tercer lloc ha estat per Margarita 

Roa i Marina Sardà del Club Sweetrade de les Franqueses del Vallès.  

 

Sandra Oliva i Clàudia Santacana s’han adjudicat l’or en la prova de parelles de la 

segona, la lluita per la medalla de plata entre les parelles, del Nou C.B. de Mataró 

formada per Àfrica Puig i M. Cinta Rosales i la parella del C.B. Les Corts formada per 

Francisca Melèndez i Roser Romero en donat el punt d’emoció a la competició, 

finalment la parella del Nou s’ha imposat a les veteranes del Club Les Corts per 5 pals. 

 

Molt ajustada anat la final de parelles mixtes, que pràcticament s’ha decidit en la 

darrera tirada, Montse Sánchez i Jordi Pallarès del Nou B.C. han estat els vencedors 

(993), seguits de la parella de l’Xtreme formada per, Elisabet Cejudo i Ivan Jiménez, 

Irina Chaparro i Jordi Gumbau del Full Strikes de Vilanova i la Geltrú assolien en 

bronze amb 903 pals. 

 

El lliurament de medalles a anat a càrrec de Roser Romero, gerent de la Federació 

Catalana de Bitlles i Bowling acompanyada de Eloy Cinca i Jordi Tubella 

col·laboradors de l’organització. 

 

Foto: medallistes 

 

 Publicada el divendres 27 de maig a l’Esportiu. 
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BITLLES CATALANES: DELS CIRCUITS INDIVIDUALS AL CAMPIONAT DE 

CATALUNYA  (26/05/2016) 
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El proper diumenge 29 de maig es 

disputarà a Castellar del Vallès 

(Vallès Occidental), la divuitena 

edició del Campionat de Catalunya 

Individual de bitlles catalanes, amb 

la participació de 100 jugadors i 

jugadores – de tot el país, que han 

aconseguit la classificació gràcies a 

la seva bona actuació en els Circuits 

Individuals Sènior i Sub 25. 

 

La última jornada dels Circuits individuals es va disputar el cap de setmana 7/8 de 

maig, i en ella es van decidir les classificacions finals que donen dret a la participació 

en el Campionat de Catalunya. Lluís Tolosa (Vallverd), i Ana Maria Roig (Godall), 

han estat el millors en categoria sènior. En Sub 25, Gerard Albiol (la Galera), i Mònica 

Godoy (Igualada), han estat el vencedors, mentre que en la categoria sub 18 la victòria 

ha estat per Àngel Asensio (Ponts), i Irati Bort (Siuranenc d’Horta) 

 

El Campionat de Catalunya Individual Sènior i Sub 25 estarà organitzat pel Club de 

Bitlles Castellar, amb el suport de la Federació Catalana de Bitlles i Bowling, 

l’Ajuntament de Castellar del Vallès i la Unió de Federacions Esportives de Catalunya. 

 

Foto: Núria Moran i Jaume Fandos, campions de Catalunya 2015 

 

 Publicada el divendres 27 de maig a Sport. 
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BITLLES CATALANES: ABRIL ASENSIO I ANTONIO VELASCO CAMPIONS DE 

CATALUNYA 2016  (30/05/2016) 
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Abril Asensio (C.B. Ponts), i 

Antonio Velasco (Llofriu) es 

van proclamar campions de 

Catalunya de bitlles catalanes i 

mereixedors de la medalla als 

campions que atorga la Unió 

de Federacions Esportives de 

Catalunya (UFEC).  

 

Amb només 18 anys, Abril 

Asensio s’ha convertit en la 

campiona de Catalunya més 

jove de la història, després de superar en la gran final a Milagros Prieto (Igualada), 

segona classificada, Dolors Pardo (Sabadell), tercera, i Dolors Bosh (Tàrrega), i Teresa 

Botet (Palamós), quarta i cinquena classificades. 

 

Antonio Velasco, que ja va ser campió de Catalunya l’any 2012 va superar en la final 

Paulino García (los del Huerto), segon classificat, Tonet Martí (Bellpuig), tercer i 

Ramon Caba (Miralcamp), i Jordi Mitjana (COP), quart i cinquè classificats, 

respectivament. També es van classificar per la final Lluís Tolosa (Vallverd d’Urgell), 

Gerard Albiol (la Galera), Gabriel González (Guinardó), i Francisco Ruiz i Andreu 

Torres (Vall-llobrega). 

 

Els millors classificats en categoria Sub 25 i campions de Catalunya d’aquesta 

categoria van ser Abril Asensio (Ponts), i Gerard Albiol (la Galera)), seguits de Neus 

Martínez (Torà), i Mònica Godoy (Igualada), en categoria femenina, i d’Oriol Segura 

(la Sénia), i Jordi Vilanova (Torrelameu), en masculina. 

 

Va presidir el lliurament de premis Aleix Canalís, regidor d’esports de l’Ajuntament de 

Castellar del Vallès, acompanyat d’Abel Sensarrich, vicepresident de la Federació 

Catalana de Bitlles i Bowling, i Ricard Miras, president del Club de Bitlles Castellar, 

organitzador del campionat. 

 

La competició es va celebrar el passat diumenge 29 de maig a Castellar del Vallès 

(Vallès Occidental), aquesta ha estat la divuitena edició del Campionat de Catalunya 

Individual en la que van participar 100 jugadors i jugadores, 60 homes i 40 dones de 

tot el país, entre ells 10 nois i 10 noies de categoria Sub 25. 

 

Foto: campions absoluts i autoritats  

 

 Publicada el divendres 3 de juny a Sport. 
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BITLLES CATALANES: LA BITLLA ATÒMICA A CAMPIÓ DE LA LLIGA 

SELVA-ALT MARESME  (31/05/2016) 
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L’equip A del C.E. la Bitlla Atòmica, s’ha 

proclamat campió, per tercer any consecutiu, 

de la Lliga Selva-Alt Maresme de bitlles 

catalanes 2015/2016. L’equip de Tordera, 

format per Hipólito Palomares, Fernando 

Herbás, Iulian Bultoc, José Luís Miguel, 

David Vázquez, Antonio Casado i Julián 

García ha estat el gran dominador de la lliga 

tota la temporada, aconseguint 40 punts (20 

victòries i 2 derrotes), dels 44 possibles. 

 

En segona posició s’ha classificat l’equip B de 

la Penya del Bitstec de Tordera, amb 36 punts, 

en la lluita pel tercer lloc, Gent de Barri de 

Pequín de Calella, amb 32 punts, ha superat a 

l’equip A de Mallorquines-Sils, que n’ha fet 

un total de 30, amb 15 victòries i 7 derrotes 

 

Individualment, els millors jugadors de la temporada han estat Aureli Estebanell (Gent 

de Barri de Pequín), Quim Mas (Mallorquines-Sils B), i Hipólito Palomares (la Bitlla 

Atòmica A), en homes. En categoria femenina les millors han estat Mercè Salamó 

(Sant Pol), Verònica Entrena (la Penya del Bistec B), i Eva López (Mallorquines-Sils 

A). 

 

Les dues últimes jornades s’han disputat a Sant Feliu de Buixalleu (la Selva), el passat 

dissabte 28 de maig. El lliurament de trofeus, a anat a càrrec de Quim Mas, delegat de 

la Lliga Selva-Alt Maresme i Antoni Ramon, president del C.B. Perxa d’Astor. 

 

Foto: la Bitlla Atòmica A, campió de lliga 2015-16 

 

 Publicada el dissabte 18 de juny a l’Esportiu. 
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BOWLING TENPIN: XTREME BC ASSOLEIX L’ASCENS A 2A 

DIVISIÓ  (01/06/2016) 
 

   

   

38  

L’equip de l’Xtreme Bowling Club de Barcelona 

format per, Moisés Sempere, Jordi Martí, Ivan 

Jiménez, David Marcé, i Jorge A Vasquez es van 

erigir campions de tercera divisió de la Lliga 

Catalana. 

 

L’equip de l’Xtreme juntament amb el conjunt del 

Mediterrània A format per, Neftalí Montes, Eduard 

Grau, Francisco Meléndez, Aaron Saugar, Gabriel 

Muelas, Jordi Picas i Daniel Gonzalez, assoleixen 

l’ascens a la segona divisió, la tercera plaça 

d’ascens depèn dels resultats de les finals de 2a. 

Divisió que tindran lloc el proper diumenge. 

 

El trofeu al tercer classificat va estar per l’equip del 

Joventut al-vici de Castelldefels, format per Jordi 

Maurel, Ramon Guasch, Francisco Abadal i Carlos 

Iranzo. 

 

Les instal·lacions de Bowling Pedralbes de Barcelona van acollir la jornada final 

diumenge 29 de maig.  

 

Foto: Equip Xtreme  

 

 Publicada el dimarts 14 de juny a Sport. 
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BOWLING: EL BC� DIAGONAL CAMPIÓ DE LLIGA PER VUITÈ ANY 

CONSECUTIU�  (02/06/2016) 
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El Bowling Club Diagonal, es va 

erigir campió de Lliga Catalana per 

vuitè any consecutiu, l’equip format 

per, Axel Guimó, Benet Boira, 

Moisés Pérez Marcial Ovide, Pierre-

Luc Sánchez i Sergi Montaña, va 

liderar en tot moment la competició 

superant per 16 punts al segon 

classificat. 

 

La segona plaça va estar pel 

Swetrade Bowling Club de les 

Franqueses del Vallès, amb Àlvar Cardona, Artur Colomer, Joan Piqué, Joan Vall i 

Raúl Gálvez, seguits del Club Cat Bowling Figueres amb, Antonio López, Albert 

Viñolas, Carlos Dominguez, Christophe Maslard, Manel Gimeno, Narcís Sistachs i 

Juan J Gómez. 

 

Bowling Pedralbes va acollir la jornada final, celebrada el passat diumenge 29 de 

maig, dissabte va ser el torn dels equips que lluitaven per la permanència. Seven-3 de 

Sant Esteve Sesrovires, Nàstic de Tarragona i C.B. Barcelona van assolir l’objectiu 

juntament amb Joventut Al-Vici de Castelldefels, Diamond de Sabadell i Comarcal de 

Terrassa. 

 

A la primera divisió hi han participat un total de 74 esportistes de 12 equips de 

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

Bowling. 

 

Foto: Bowling Club Diagonal 

 

 Publicada el divendres 10 de juny a Sport. 
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BITLLES CATALANES: BADALONA ACULL EL CAMPIONAT DE CATALUNYA 

INDIVIDUAL INFANTIL  (03/06/2016) 
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El proper dissabte 4 de juny es 

disputarà a Badalona (Barcelonès), 

el Campionat de Catalunya 

Individual Infantil de bitlles 

catalanes, per a les categories 

benjamina, alevina i infantil, amb la 

participació de 38 jugadors i 

jugadores de tot el país, que han 

aconseguit la classificació gràcies a 

la seva bona actuació en els Circuits Individuals Infantil. 

 

Hi estaran representats fins a 13 clubs diferents, sent el C.B. la Penya del Bistec qui 

aporta més jugadors/es amb un total de 7, seguit del C.B. Godall amb 5, C.B. la Sénia i 

C.B. Catalònia de Jesús 4 cadascun d’ells. C.B. Castellar, C.B. Colobrers, C.B. Olius i 

C.B.C. Termites Llefià n’aporten 3, el C.B. Siuranenc d’Horta 2, i els clubs 

Castellserà, Salomó, Tàrrega i Vilafranca n’aporten un cadascun. 

 

El Campionat estarà organitzat pel Club de Bitlles Catalanes Termites Llefià, amb el 

suport de la Federació Catalana de Bitlles i Bowling, l’Ajuntament de Badalona, el 

Consell Català de l’Esport i la Unió de Federacions Esportives de Catalunya. 
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BOWLING: EL CLUB LES CORTS CAMPIÓ DE LLIGA CATALANA FEMENINA 

  (06/06/2016) 
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L’equip del club Bowling Les Corts 

amb un total de 174 punts novament 

es van erigir campiones de la Lliga 

Catalana femenina 2015-2016, en la 

jornada final celebrada diumenge 5 

de juny a Bowling Pedralbes. 

 

Aquest és el tercer any consecutiu 

que el conjunt barceloní format per 

Cristina Sanz, Íngrid Julià, Noelia 

Rastrero, Irene Molera, Francisca 

Melèndez i Roser Romero, guanya la 

lliga. Cristina Sanz ha estat la millor 

jugadora individual seguida de Rosa Mas del Vallès B.C. de Terrassa i Íngrid Julià. 

 

El segon lloc va estat per l’equip Club Seven-3 de Sant Esteve Sesrrovires, amb 

Clàudia Santacana, Keyla Vásquez, Lia Mojarro, Meritxell Sánchez i Sandra Oliva, i 

en tercera posició i a 20 punts de les segones l’equip del C.B. Barcelona, format per, 

Francisca Núñez, Carmen i Rafaela Carneiro, Sara Liaño, Anna Rosa Casanovas i 

Edith Albornoz. 

 

Un total de 34 esportistes de 6 equips catalans han pres part a la lliga, organitzada per 

la Federació Catalana de Bitlles i Bowling. 

 

Classificació: Les Corts, Seven-3, Barcelona, Vallès, Flecha-1, Xtreme. 

 

Foto: Club Bowling Les Corts 

 

 Publicada el dimarts 5 de juliol a Sport. 
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BITLLES CATALANES: CAMPIONAT DE CATALUNYA INDIVIDUAL 

INFANTIL 2016  (06/06/2016) 
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El passat dissabte 4 de juny, es va celebrar a 

Badalona (Barcelonès), el Campionat de 

Catalunya Individual per a les categories infantil, 

alevina i benjamina, amb la participació de 38 

nens i nenes representant a 13 clubs de tot el país. 

Tots els nens i nenes van disputar dues partides i 

van demostrar que tot i la seva joventut també 

saben competir. 

 

Categoria Benjamina: Sara Arasa del C.B. Godall, es va proclamar per segon any 

consecutiu campiona de Catalunya gràcies a una molt bona segona partida (76 punts), 

superant clarament a la seva companya de club, Ainhoa Cardona, i a Marta Subirats 

del Catalònia de Jesús. En nois, Jan Franch del C.B. Castellar va agafar distància amb 

una gran primera partida (84 punts), proclamant-se campió de Catalunya, tot i que 

Adrià Perea de Colobrers, segon classificat, li va retallar diferències en la segona 

partida. Tercer va ser Jan Sánchez, de Tàrrega, que va superar per un sol punt a Abel 

Caballé de la Penya del Bistec. 

 

Categoria Alevina: Maria Rangel (Godall), va ser primera en la categoria alevina 

femenina, en una dura lluita amb Georgina Piñol (Colobrers), a qui va superar per 

només tres punts al final de la jornada (140 a 137). Iris Bel, de la Sénia va quedar 

tercera gràcies a una bona segona partida. Pol Viladrich (Olius) va ser el campió dels 

alevins masculins, gràcies a haver aconseguit més bitlles que Nil Berlanga (Siuranenc 

d’Horta), ja que tots dos van fer un gran campionat i van empatar a 144 punts. José 

Luís Mallqui (Termites Llefià), es va classificar en tercer lloc a només 3 punts dels dos 

primers. 

 

Categoria infantil: Carla Fernández (Termites Llefià), va superar amb comoditat les 

seves rivals i es va proclamar campiona femenina, sent segona Alba Perea (Colobrers) 

que va jugar lesionada d’un peu, i tercera Iris Maria Queralt (la Sénia). La jugadora de 

Badalona va aconseguir el seu tercer títol, ja que va ser campiona de Catalunya alevina 

els anys 2014 i 2015. En infantil masculí es va viure una extraordinària competició: 

Biel Poch, de la Penya del Bistec de Tordera, va ser el millor d’un fantàstic duel amb 

els germans Pau i Albert Llàcer d’Olius (segon i quart classificat), i Jordi Benzal de 

Castellserà, que finalment va quedar tercer. En Biel va aconseguir la millor partida del 

dia amb 86 punts, i va acabar amb un total de 154, pels 148 d’en Pau Llàcer i 142 

punts de Jordi Benzal. 

 

Tots els participants van rebre un diploma acreditatiu de la seva classificació en el 

Circuit Individual Infantil, i els premis corresponents al Campionat de Catalunya de 

mans de Maria Gallardo, Regidora d’Esports de l’Ajuntament de Badalona, Pablo Díaz 

i Fernando Gómez, també en representació de l’ajuntament, Gemma Millán, delegada 

de la FCBB, i Joan Legua, president del C.B.C. Termites Llefià, organitzador del 

campionat. 

 

Foto: Els sis campions de Catalunya 2016 

 

 Publicada el dimarts 19 de juliol a Sport. 
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BITLLES CATALANES: FINALITZA LA LLIGA CATALANA  (07/06/2016) 
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Amb una participació de 60 equips 

representant a 54 clubs de tot 

Catalunya, ha finalitzat la cinquena 

Lliga Catalana de bitlles. Repartits 

en 8 grups territorials tots aquests 

equips han competit setmana rere 

setmana des del passat octubre fins el 

mes de maig d’enguany. 

 

El primer i segon classificat de cada 

grup ha estat: la Galera i Godall 

(grup 1), Benavent de Segrià i 

Miralcamp (grup 2), Lloreta Kin i Os 

de Balaguer (grup 3), Igualada B i Auto Nayox Citroen Tàrrega (grup 4), Alls Secs 

Piquen i Llofriu (grup 5), Vall-llobrega i la Penya del Bistec (grup 6), COP i Sagrada 

Família (grup 7), i Sant Llorenç la Mola i Guinardó (grup 8). 

 

Tots aquests equips, més l’Albagés, com a club organitzador, disputaran el proper 

diumenge 12 de juny la XXII edició del Campionat de Catalunya de Clubs de bitlles 

catalanes. Aquest campionat tindrà a lloc al camp de futbol de l’Albagés (les 

Garrigues). 

 

Foto: Sant Llorenç la Mola, campió del grup 8 

 

 Publicada el divendres 24 de juny a l’Esportiu. 
 

 

 

BITLLES CATALANES: JAUME FANDOS GUARDONAT AMB EL PREMI 

ESPORTIU DE TERRES DE L’EBRE  (08/06/2016) 
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Jaume Fandos ha estat guardonat amb el Premi 

Esportiu Terres de l’Ebre en qualitat de campió 

absolut de bitlles catalanes.  

 

L’acte va tenir lloc el 26 de maig a la Plaça dels 

Dolors de Tortosa, Carmen Delgado, vocal de la 

Federació Catalana de Bitlles i Bowling a 

Tarragona, va acompanyar al guardonat en un 

acte tant solemne que va presidir Gerard Figueras, Secretari General de l’Esport 

juntament amb, Ferran Bel, alcalde de Tortosa; Xavier Pallarès, delegat del Govern a 

les Terres de l’Ebre; Cinta Espuny, representant territorial de l’Esport a les Terres de 

l’Ebre; Lluis Soler, en representació de la Diputació de Tarragona; Josep Maldonado, 

president de l’òrgan assessor de l’Esport Català, i Jaume Domingo, president de la 

Unió de Consells Esportius de Catalunya. 

 

Foto: Jaume Fandos amb les autoritats 
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BOWLING TENPIN: L’EQUIP B DEL CLUB SEVEN-3 , CAMPIÓ DE LLIGA DE 

2A DIVISIÓ MASCULINA  (09/06/2016) 
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L’equip del Club Seven-3 de Sant 

Esteve Sesrovires format per Javier 

Crepí, José M Rubio, Enrique Rosa, 

Magí Santacana, Emiliano Panadès i 

Jordi Monge va guanyar amb 

comoditat la lliga de segona divisió en 

la jornada final celebrada diumenge 5 

de juny a les instal·lacions de 

Girobowling a Salt. 

 

El segon lloc va ser per l’equip del 

Joventut Al-vici de Castelldefels 

(Borja Hernanz, J.M. Albizuri, M.A. Roig, Ricardo Franco i Xavier Julià), que va 

haver de suar més la samarreta mantenint un frec a frec amb l’equip del Sweetrade de 

les Franqueses (David Casals, Xavier Piqué, Carlos Fíguls, Enric Carrió i Andrés 

Sanz), que va superar per 4 punts, cap dels tres equips podrà assolir l’ascens doncs ja 

tenen un equip a la màxima divisió.  

 

Dissabte va ser el torn pels 6 equips que lluitaven per la permanència, els equips del 

Nou Bowling Club de Mataró, Club Flecha-1 de Barcelona i Club Cat Bowling 

Figueres, van superar la final mantenint la categoria, mentre que C.B. Diamond de 

Sabadell, C.B. Girona de Salt i C.B. Seeker’s de Barcelona baixen a la 3a divisió. 

 

Foto: Equip Seven-3 B 

 

 Publicada el divendres 5 d’agost a Mundo Deportivo. 
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BITLLES CATALANES: L’ALBAGÉS ACULL EL CAMPIONAT DE CATALUNYA 

DE CLUBS   (10/06/2016) 
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El proper diumenge dia 12 de juny es 

disputarà a l’Albagés (les Garrigues), la 

22a edició del Campionat de Catalunya 

de Clubs de bitlles catalanes, amb la 

participació dels dos primers classificats 

dels vuit grups de Lliga Catalana més el 

club organitzador, el C.B. l’Albagés. 

 

A partir de les 10 del matí, a les pistes 

del camp de futbol de l’Albagés, els 17 

equips participants, disputaran dues 

partides, classificant-se els cinc millors 

per la gran final. El C.B. la Penya del Bistec defensarà el títol de campió aconseguit a 

Salomó (Tarragonès), la temporada passada. 

 

Serà la primera vegada que es disputarà un campionat d’aquesta importància a la 

comarca de les Garrigues. El C.B. l’Albagés, a qui la FCBB ha encarregat 

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

l’Albagés, del C.F. l’Albagés i de l’associació de joves Albaxik, així com el del 

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

 

Foto: C.B. la Penya del Bistec, campió de l’any 2015 
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BOLOS LEONESES: RAMON CUESTA I ÁNGEL SANTAMARIA CAMPIONS 

DE LA COPA FEDERACIÓ  (12/06/2016) 
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Ramón Cuesta i Ángel Santamaria del Club de 

Bolos leoneses El Negrillón de l’Hospitalet, 

campions de la 14a Copa Federació de primera i 

segona categoria respectivament. 

 

Ajustada final de primera categoria, entre els 

jugadors del Negrillón, Ramon Cuesta es va 

imposar amb 211 punts davant d’ Andrés 

Gonzalez amb 203, el tercer lloc va estar per 

Gregorio Valcarcel amb un total de 198 punts. 

 

La final de segona categoria la van disputar els jugadors Angel Santamaria del 

Negrillón juntament amb Julio Gago i Tomás Álvarez del Club de Bolos Leoneses 

Dama de Arintero. Ángel es va fer amb la copa de campió amb 182 punts, el segon 

lloc va estar per Julio al superar per un punt al seu company Tomás. 

 

Les pistes del Club de Bolos Leoneses Dama de Arintero situades al Parc de Joan 

Miró de Barcelona, van acollir la 14a edició de la Copa Federació el passat 11 de 

juny.  

 

El lliurament de trofeus va anar a càrrec de Lluís Monfort, vicepresident de la 

Federació Catalana de Bitlles i Bowling acompanyat d’Ángel Fernández, president 

del club amfitrió. 

 

Foto: Ramón Cuesta amb Lluís Montfort 

 

  

 
   Publicada el dissabte 23 de juliol a l’Esportiu.  
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BITLLES CATALANES: EL CB OS DE BALAGUER CAMPIÓ DE 

CATALUNYA  (13/06/2016) 
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L’equip del C.B. Os de Balaguer, format 

per Josep Miranda, Pau Mora, Joan 

Archip, Josep Maria Capdevila – autor 

d’una partida perfecte en la final, 90 

punts – i Jordi Farré, s’ha proclamat per 

primera vegada campió de Catalunya de 

bitlles catalanes, en el campionat disputat 

a l’Albagés (les Garrigues), el dia 12 de 

juny, organitzat pel C.B. l’Albagés en 

col·laboració amb el C.F. l’Albagés i 

l’Associació de Joves Albaxic. 

 

En aquesta 22a edició del campionat de Catalunya hi han participat 17 equips de tot el 

país. Tots ells han disputat dues partides de classificació, i els cinc millors s’han 

classificat per a la final. L’equip de la Noguera, que havia entrat com a tercer millor 

equip en les partides classificatòries, ha aconseguit en una gran final 393 punts, 

superant el C.B. Guinardó (380), segon classificat. Tercer ha estat el C.B.C. Llofriu 

(378), seguit del C.B. Vall-llobrega (361), i del C.B.C. Alls Secs Piquen de Mont-ras 

(360 punts). 

 

El lliurament de trofeus ha estat presidit per l’alcalde de l’Albagés, Miquel Àngel 

Llimós, i l’han acompanyat Mariona Seró, regidora d’esports, Josep Iglesias, president 

del C.B. l’Albagés, i Abel Sensarrich, vicepresident de la Federació Catalana de Bitlles 

i Bowling. L’organització ha comptat amb el suport de la FCBB, l’Ajuntament de 

l’Albagés, la UFEC i el Consell Català de l’Esport. 

 

Foto: C.B. Os de Balaguer 

 

 Publicada el divendres 29 de juliol a Mundo Deportivo. 
 

 

 

BOWLING TENPIN: EN MARXA EL II OPEN SANT VICENÇ   (14/06/2016) 
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Aquest vespre comencen les sèries de 

classificació del II Open Sant Vicenç de 

Bowling Tenpin que organitza el Club 

Bowling Les Corts juntament amb el 

Sweetrade Bowling Club de les Franqueses, 

amb el patrocini de Bowltech i la 

col·laboració de Gimnàs Espai, Laudo’s, 

Caryma equip, i Baix Bowling.  

 

60 esportistes prendran part a les sèries de 

classificació que es disputen del 14 al 18 de juny, i lluitaran per aconseguir una de les 

20 places que els durà a la final de diumenge. La competició està homologada per la 

FCBB 
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BOWLING TENPIN: JORDI AMBROS CAMPIÓ DEL MÀSTER SÈNIOR 

  (16/06/2016) 
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Jordi Ambros del CB 

Barcelona i actual campió de 

Catalunya de categoria sènior, 

es va erigir campió del màster 

que va tenir lloc el passat 11 de 

juny a les instal·lacions de 

Baix Bowling de Sant Vicenç 

dels Horts. 

 

Jordi Ambros va assolir el 

campionat amb una molt bona 

sèrie de 915 pals, el segon i tercer lloc van ser pels jugadors del Joventut Al-vici, 

Fernando Gómez amb 888 pals i Ricardo Franco amb 872 pals. Francisca Núñez del 

Club Barcelona, 14a posició de la general, va ser la millor classificada femenina amb un 

total de 772 pals, la segueixen Maribel Montfort i Àngels Sala també del Club 

Barcelona. 

 

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

homologada per la Federació Catalana de Bitlles i Bowling, amb la participació dels 36 

millors del circuit sènior 2015-2016. Com en els circuits, la competició és de categoria 

única i amb handicap. 

 

Aquest ha estat el colofó d’una temporada plena d’èxits pels esportistes de categoria 

sènior. La jornada es va cloure amb el lliurament de trofeus als campions de mans 

d’Albert Roca, vicepresident de l’Associació. 

 

Foto: Els participants al Màster 
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BOWLING TENPIN: THE KILLERS CAMPIONS DE LA 5A LLIGA PIN 

D’OR  (17/06/2016) 
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L’Equip The Killers format per Àlvar 

Cardona, Sergi Montaña, Cristina Sanz i 

Miguel Seoane, ha guanya per segon any 

consecutiu la Lliga Pin d’Or, amb un total 

de 285,5 punts i una mitjana d’equips de 

208,24. En el segon i tercer lloc també s’ha 

repetit la classificació de l’edició anterior, 

l’equip Paper Groc, amb Alvaro-José 

Cardona , Fernando Sanz i Ricardo Franco, 

amb 218,5 punts i una mitjana de 197,09 

pals han estat els segons classificat, i en 

tercer lloc, l’United Colors format per Fernando Gómez, Íngrid Julià i Jordi Tubella, 

campions de la 3a edició, aquest amb 217 punts i una mitjana de 200,58. 

 

Àlvar Cardona del The Killers es va fer amb el guardó com a campió de la final 

individual amb una sèrie de 977 pals, seguit de Jordi Tubella amb 877 pals, de l’equip 

United Colors, que va superar a Sergi Montaña del The Killers, subcampió de l’any 

passat per 5 pals. La final individual la disputen els 12 millors jugadors classificats de 

la lliga. 

 

En l’apartat dels rècords The Killers ha acaparat les millors sèrie d’equip scratch i amb 

handicap la màxima partida. Els rècords individuals han estat per Fernando Gómez, 

màxima sèrie scratch i Miguel A. Seoane, màxima partida amb handicap. La màxima 

partida individual scratch la va assolir en Sergi Montaña i la millor partida amb 

handicap va estar per Albert Sanz.  

 

Un total de 36 esportistes han format els 8 equips que han pres part a la competició 

celebrada a les instal·lacions de Baix Bowling de Sant Vicenç dels Horts d’octubre 

2015 a juny de 2016. 

 

La competició homologada per la Federació Catalana de Bitlles i Bowling, ha estat 

organitzada pel Joventut Al-vici C.B.  

 

Dimarts 7 de juny un cop acabada la final individual va tenir lloc el tradicional 

lliurament de trofeus de mans de Joan Creus president del club organitzador 

acompanyat per Lluís Montfort Vicepresident 2n de la FCBB 

 

Foto : Finalistes individual 

 

 Publicada el divendres 15 de juliol a l’Esportiu. 
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BOWLING TENPIN: MARCIAL OVIDE GUANYA L’ OPEN SANT 

VICENÇ  (20/06/2016) 
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Marcial Ovide del B.C. Diagonal, 

campió del 2n Open Sant Vicenç, 

desprès d’encaixar una primera 

derrota en la primera partida, 

Marcial va anar superant als seus 

contrincants fins la partida final que 

es va imposar a Pedro Jiménez del 

Mediterrània B.C. per 196-172 que 

va arribar invicte a la final. 

 

En la semifinal Marcial va guanyar 

amb comoditat a Josep Oriol 

Navarro del Diamond B.C. de Sabadell, per 236-199, anteriorment Josep Oriol va ser 

derrotat per Pedro Jiménez en l’enfrontament previ a la semifinal. 

 

Cal destacar els bons resultats del torneig, Marcial Ovide va aconseguir la millor sèrie 

del torneig amb 1425 i premi Gimnàs Espai, la millor partida femenina i premi 

Bowltech va estar per Margarita Roa del Sweetrade B.C. Les Fanqueses amb 257 pals, 

i la millor sèrie de repesca i premi Gimnàs Espai, va ser per David Ansaldo del 

Joventut Al-vici de Castelldefels. 

El moment àlgid de la competició va ser l’enfrontament entre Marcial Ovide i Àlvar 

Cardona (Sweetrade) que van empatar la partida a 233 pals i van haver de desempatar 

amb el llançament d’una única bola.  

 

Acabada la competició ha tingut lloc el lliurament de premis de mans de Roser Romero 

presidenta del Club Les Corts i Artur Colomer en representació del Sweetrade Bowling 

Club.  

 

Un total de 58 esportistes de 13 clubs catalans han pres part a la competició, celebrada 

a les instal·lacions de Baix Bowling de Sant Vicenç dels Horts, del 14 al 19 de juny i 

organitzada pels Club Bowling Les Corts i Sweetrade Bowling Club, amb el patrocini 

de Bowltech, Gimnàs Espai, Laudo’s i Baix Bowling i el suport de la Federació 

Catalana de Bitlles i Bowling. 

 

Classificació: Maarcial Ovide, Pedro Jiménez, Josep Oriol Navarro Fernando Gómez, 

Raúl Gálvez, Moisés Pérez, Artur Colomer, Àlvar Cardona, David Ansaldo, Margarita 

Roa, Jordi García i Jordi Martí. 

 

Foto: Finalistes 

 

 Publicada el divendres 12 d’agost a Mundo Deportivo. 
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BOWLING TENPIN: PARTICIPACIÓ CATALANA AL CAMPIONAT D’EUROPA 

SÈNIOR  (23/06/2016) 
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Del 25 a l’1 de juliol Copenhagen 

(Dinamarca) acull el 25è 

European Senior Bowling 

Championships, la Federació 

Catalana hi serà present amb, 

Jordi Ambrós i Glòria Sala en 

qualitat de campions de 

Catalunya a més d’Albert Roca, 

Àlvaro-José Cardona, Àngels 

Sala, Ignasi Moles ,Miquel Àngel 

Roig i Ricardo Franco. 

 

Mès de 900 esportistes de 23 federacions europees prendran part a les proves 

individual, parelles i trios. La competició està organitzada per l’ESBC (European 

Seniors Bowling Committee),i està inclosa en el calendari de l’ETBF( Europen 

Tempin Bowling Federation). 

 

Foto: Equip català 
 

 

 
 
 

BOWLING: LA COPA GENERALITAT TANCA LA TEMPORADA  (25/06/2016) 
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Aquest diumenge finalitza la temporada de 

bowling 2015-2016 amb la celebració de la 19a 

Copa Generalitat, els 8 millors equips dels 

campionats de Catalunya prendran part a la 

competició que se celebrarà a les instal·lacions 

de Baix Bowling. 

 

Zona Ufec en farà el reportatge que es 

retransmetrà pel canal Esport 3 de Televisió de 

Catalunya. 

 

En l’acte de lliurament de Copa Generalitat, es lliurarà la medalla de campions que 

atorga la Unió de Federacions Esportives de Catalunya i els trofeus als campions de 

Lliga Catalana. 
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BITLLES CATALANES: ELS ALFACS, CATALÒNIA DE JESÚS B I LA SÉNIA 

GLOBETROTTES PUGEN A PRIMERA DIVISIÓ DE LA LLIGA TERRES DE 

L’EBRE  (27/06/2016) 
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Els Alfacs, Catalònia de Jesús B i la 

Sénia Globetrotters seran equips de 

primera divisió la propera temporada 

en la Lliga Terres de l’Ebre de bitlles 

catalanes, ocupant els llocs dels tres 

equips que perden la categoria: Fora 

Forat, Camarles i la Cava B. 

 

Els Alfacs va aconseguir l’ascens en 

proclamar-se campió de lliga de 

segona divisió, mentre que Catalònia 

de Jesús B i la Sénia Globetrotters ho han aconseguit gràcies a superar a Camarles i la 

Cava B respectivament en una eliminatòria de promoció, que s’ha disputat el passat 

diumenge 26 de juny a les pistes de l’Estadi municipal d’Amposta 

 

La temporada 2016/2017 està previst que comenci a primers de setembre. Fins llavors 

els clubs de les Terres de l’Ebre poden participar en el campionat Llunes d’Estiu que 

organitza el C.B. Godall i en les diferents tirades de Festa Major. 

 

Foto: Catalònia de Jesús B i la Sénia Globetrotters 

 

 Publicada el diumenge 3 de juliol a Mundo Deportivo. 
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BOWLING TENPIN: EL BC DIAGONAL CAMPIÓ DE LA COPA GENERALITAT 

  (29/06/2016) 
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L’equip del Bowling Club Diagonal format per, 

Axel Guimó, Marcial Ovide, Moisés Pérez i 

Sergi Montaña, un cop més van aixecar la copa 

de campions de la Copa Generalitat de 

Bowling, els campions van rebre el trofeu de 

mans de Roser Romero, gerent de la FCBB. 

 

El segon lloc va estar per l’equip del Sweetrade 

Bowling Club de les Franqueses del Vallès, 

amb, Àlvar Cardona, Artur Colomer, Joan 

Piqué i Raúl Gálvez amb 130 punts seguits pel 

conjunt del Club Bowling Barcelona format per, Eduard i Xavier Albert, Josep 

Guàrdia i Fernando Sanz, amb 82 punts.  

 

La 19a Copa Generalitat tanca la temporada 2015-2016, els 8 millors equips 

classificats als Campionats Nacionals de Catalunya van prendre part a la competició 

celebrada diumenge 26 de juny a les instal·lacions de Baix Bowling, de Sant Vicenç 

dels Horts.  

 

Cal destacar els bons resultats de la competició, Moisés Pérez va assolir una partida 

perfecte amb 300 pals i Marcial Ovide amb 1544 pals (220,57) va ser el millor jugador 

individual, en categoria femenina, Cristina Sanz del Club les Corts amb 1393 (199) va 

ser la millor individual mentre la millor partida l’aconseguia Margarita Roa del Club 

Sweetrade amb 246 pals. La competició és absoluta mixta. 

 

Classificacions: BC Diagonal 157 punts, Sweetrade BC “A” 130 punts, C.B. Barcelona 

82 punts, CB Les Corts 65 punts, C Seven-3 60 punts, Sweetrade “B” 45, Xtreme B.C. 

41 i Diamond B.C. 22. 

 

Acabada la competició es van lliurar els trofeus de la XXVI Lliga Catalana de totes les 

categories i la medalla de campions que atorga la UFEC. 

 

FOTO: B.C.Diagonal 

 

 Publicada el divendres 1 de juliol a l’Esportiu. 
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BITLLES CATALANES: CERVERA ACULL LA FINAL A VUIT DE LA COPA 

GENEALITAT   (01/07/2016) 
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La temporada oficial 2015/2016 de bitlles 

catalanes acabarà el proper diumenge 3 de 

juliol amb la disputa de la “final a vuit” de 

la XIII Copa Generalitat, que se celebrarà 

a partir de les 9.30 h del matí a les pistes 

de bitlles de la Plaça de la Pau de Cervera 

(la Segarra). 

 

La jornada començarà amb les partides de 

l’eliminatòria de quarts de final, que 

enfrontarà als equips del C.B. Vallverd 

d’Urgell – C.B. Igualada, C.B. Guinardó – 

A.E.C. Vic Bitlles, C.B.C. Alls Secs Piquen – C.B. Vall-llobrega, i C.B. Siuranenc 

d’Horta (campió de l’edició del 2015) – C.B. Lloreta Kin. 

 

A les 11.45 hores es disputaran les semifinals, i a la una del migdia està previst que 

comenci la gran final d’aquesta “final a vuit”, que estarà organitzada pel C.B. 

Ametllers, amb el suport de la Federació Catalana de Bitlles, la Paeria de Cervera, la 

Unió de Federacions Esportives de Catalunya i el Consell Català de l’Esport. 

 

Foto: C.B. Siuranenc d’Horta, campió del 2015 
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BITLLES CATALANES: EL CB IGUALADA CAMPIÓ DE LA COPA 

GENERALITAT  (04/07/2016) 
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El C.B. Igualada es proclamar 

campió de la tretzena edició de la 

Copa Generalitat de Bitlles 

Catalanes, en imposar-se en la 

“Final a vuit” disputada el passat 

diumenge a les pistes de bitlles del 

Parc dels Ametllers de Cervera (la 

Segarra). L’equip de l’Anoia, 

format per Mònica Godoy, Vicenç 

Pont, Nil Solé, Paco Colas, Vicenç 

Selga, Amparo Pérez i Marcel·lí 

Jiménez es va imposar en una 

disputada final al C.B. Lloreta Kin (364-359). 

 

Els igualadins van vèncer en quarts de final a Vallverd d’Urgell, i en semifinals al 

Guinardó (Barcelona), que en quarts havia batut a l’equip del Vic Bitlles. Per la seva 

banda, el Lloreta Kin va guanyar en quarts de final al Siuranenc d’Horta (Barcelona), 

campió del 2015, i al Vall-llobrega en semifinals. El Vall-llobrega havia superat ala 

Alls Secs Piquen de Mont-ras en el duel de quarts de final entre equips del Baix 

Empordà. 

 

El lliurament de premis va estar presidit per Joan Segura, Representant territorial del 

Consell Català de l’Esport a Lleida, acompanyat de Jaume Carcasona, regidor d’esport 

de la Paeria de Cervera, Gemma Millán, delegada de la Federació Catalana de Bitlles i 

Bowling, i Antoni Macià, president del C.B. Ametllers, organitzador de la competició. 

 

 Publicada el divendres 8 de juliol a Sport. 
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BOWLING: BONS RESULTATS DELS CATALANS AL CAMPIONAT D’EUROPA 

SÈNIOR  (06/07/2016) 
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Ricardo Franco, va obtenir els millors 

resultats individualment del conjunt català, 

assolint la 21 plaça de la general de la 

prova combinada en categoria B, amb 

3427 pals, 190,39 de mitjana. En la prova 

individual es va classificar en la 13a 

posició d’un total de 184 esportistes, i 23è 

classificat en la prova de parelles amb 

Ignasi Moles, amb 100 parelles 

participants. 

En la categoria A, Miguel Àngel Roig i 

Jordi Ambrós formaven parella classificar-se en la 55a posició, mentre Àlvaro Cardona 

i Albert Roca, desprès de superar diversos obstacles tècnics van obtenir la 94a plaça de 

121 parelles. Pel que fa a les proves individuals, en categoria A hi participaven, Albert 

Roca i Jordi Ambrós obtenint el 63 i 153 posició respectivament, d’un total de 177 

participants, Ricard Franco, Miquel Àngel Roig i Ignasi Moles participaven en la 

categoria B, les seves classificacions van estar con ja hem dit la 13a posició per 

Ricardo, 41a posició Miquel Àngel i 134 Ignasi d’un total de 184.  

En la prova de trios que és absoluta, l’equip format per Ricardo, Albert i Álvaro van 

ocupar la 77a plaça i Miquel Ángel, Ignasi i Jordi van obtenir la 92a posició d’un total 

de 231 equips. 

En categoria femenina les germanes Àngels i Glòria Sala van ser les representants 

catalanes, classificant-se en la 33a i 52a posició en la prova combinada d’un total de 70 

esportistes de la categoria B. 

La categoria A, B o C la dóna l’edat. Aquesta ha estat la 25a edició de l’ESBC 

Championships, celebrat a Copenhagen (Dinamarca) del 24 de juny a l’1 de juliol. Un 

total de 898 esportistes (631 homes i 267 dones) de 23 federacions europees van 

prendre part a la prestigiosa competició que organitza l’European Senior Bowlers 

Committee.  

 

Foto: L'equip a la ceremònia d'apertura 

 

 Publicada el divendres 5 d’agost l’Esportiu. 
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BOWLING: EL CIRCUIT SÈNIOR INAUGURA LA TEMPORADA   (07/07/2016) 
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Comença la temporada de bowling 2016-2017 

amb la primera prova del Circuit Sènior, més 

de 40 esportistes prendran part a la primera 

prova que se celebra a les instal·lacions de 

Bowling Pedralbes del 7 al 10 de juliol.  

 

La competició està organitzada per 

l’Associació Bowling Catalunya Sènior 2015 i 

homologada per la Federació Catalana de 

Bitlles i Bowling. 

 

  

    
 

 
 
 
 

BITLLES CATALANES: TORNEIG LLUNES D’ESTIU  (13/07/2016) 
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Un cop finalitzada la temporada oficial de 

bitlles catalanes arriba el torn dels 

campionats open, sigui de festa major o 

commemoratius d’algun aniversari o fet 

important pels clubs de bitlles catalans. A 

Godall (Montsià), se celebra el 5è Torneig 

“Llunes d’Estiu”, una competició 

homologada per la Federació Catalana de 

Bitlles i Bowling. 

 

Organitzat pel C.B. Godall, aquest torneig de caràcter individual, es disputa cada 

dissabte del mes de juliol, a partir de les 21.30 hores a la Zona Esportiva la Bassa del 

Coll de Godall. Tots els jugadors i jugadores inscrits disputen dues partides en 

cadascuna de les jornades, establint-se la classificació per mitjana de punts, havent de 

competir en un mínim de tres jornades per poder entrar-hi. 

 

Enguany si han inscrit un total de 48 jugadors i jugadores, representant a 6 clubs de les 

Terres de l’Ebre (Amposta, Godall, la Cava, la Galera, Masdenverge i Vinaròs), tot i 

que el torneig és obert a tots els federats de Catalunya 

 

Foto: Cartell 
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BOWLING TENPIN: 9È CAMPIONAT DE CATALUNYA QUBICA-

AMF  (15/07/2016) 
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Les instal·lacions de Baix Bowling de Sant 

Vicenç dels Horts, acullen el 9è Campionat 

de Catalunya Qubica-AMF que tindrà lloc 

del 18 al 24 de juliol. 

 

Els campions masculí i femení, 

representaran a la Federació Catalana de 

Bitlles i Bowling en la 52a edició de la 

Copa del Món Qubica-AMF que tindrà lloc 

a Xangai – Xina del 14 al 23 d’octubre de 

2016. 

 

 Publicada el dissabte 16 de juliol a l’Esportiu. 
 

 

 
 
 
 

BOWLING TENPIN: LA SELECCIÓ CATALANA AMB PETER SOMOFF I 

MARTIN LARSEN  (21/07/2016) 
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La selecció catalana ha estat 

convidada per Bowltech i Srorm USA 

a participar en el seminari impartit per 

l’americà Peter Somoff i el suec 

Martin Larsen, els dos amb un 

rellevant curriculum tant a nivell 

esportiu com en qualitat d’entrenador 

internacional i membres de l’equip 

STORM.  

 

El conjunt català va gaudir de més de 

tres hores d’entrenament ahir dimarts a les instal·lacions de Baix Bowling de Sant 

Vicenç dels Horts, amb aquest dos grans del bowling modern. 

 

Martin Larsen i Peter Somoff han fet una parada a Barcelona amb el seu “Storm 

Summer Clinic Tour” patrocinat per Bowltech i Storm i que tindrà lloc dimecres 21 a 

les instal·lacions de Baix Bowling, dijous està prevista la parada a Bowling du 

Languedoc a Montpellier. 
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BOWLING: CRISTINA SANZ I ÀLVAR CARDONA CAMPIONS DE CATALUNYA 

DEL QUBICA-AMF   (25/07/2016) 
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Cristina Sanz del Club 

Bowling Les Corts de 

Barcelona i Àlvar Cardona 

del Club Sweetrade Les 

Franqueses campions del 

9è Campionat de Catalunya 

Qubica-AMF, celebrat a les 

instal·lacions de Baix 

Bowling del 18 al 24 de 

juliol, i representaran a la 

Federació Catalana de 

Bitlles i Bowling a la 52a. Copa del Món Qubica-AMF 2016 que tindrà lloc a Xangai 

(Xina) del 14 al 23 d’octubre.  

 

Emocionat final femenina entre Cristina Sanz i Margarita Roa, que en el decurs de la 

semifinal i final van protagonitzar la lluita pel títol que no es va decidir fins el darrer 

enfrontament quan Cristina va superar els 27 pals que li portava de avantatge 

Margarita, el tercer lloc va estar per Íngrid Julia del Club les Corts. La millor sèrie i 

partida femenina també la va obtenir Cristina amb 1284 i 267 respectivament. Aquest 

és el tercer any consecutiu que Cristina Sanz guanya el títol y la quarta participació a la 

prestigiosa competició. 

 

En la categoria masculina, per Àlvar Cardona tampoc va ser fàcil el triomf fins que es 

va desmarcar dels seus seguidors en la 3 partida de semifinals on va obtenir suficient 

avantatge, Àlvar va fer una gran torneig i amb un total de 3848 pals (226,35 de 

mitjana) és va erigir campió, títol que perseguia des de fa 5 anys. Moisés Pérez del 

B.C. Diagonal va ser segon amb 3761 pals i el tercer lloc per Álvaro-José Cardona amb 

3628 pals. La millor sèrie la va assolir Àlvar amb 1371 pals mentre la millor partida la 

obtenir Moisés Pérez amb 279 pals  

 

Un total de 25 esportistes de 10 clubs catalans han pres part a la competició 

organitzada per la Federació Catalana de Bitlles i Bowling amb el suport de la Unió de 

Federacions Esportives de Catalunya, que es va cloure amb el tradicional lliurament de 

trofeus de mans de Lluis Montfort, vicepresident 2n de la FCBB. 

 

Foto: Podi masculí i femení 

 

 Publicada el divendres 29 de juliol a l’Esportiu. 
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 BITLLES CATALANES: C.B. LA PENYA DEL BISTEC, JOVENTUT I EMPENTA 

(AGOST 2016) 
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Fundat a Tordera (Maresme), el juliol 

de 2005, el Club de Bitlles la Penya del 

Bistec és avui un dels clubs de bitlles 

més importants, potents i actius de tot 

Catalunya. En Quim Caballé, un 

excel·lent jugador de bitlles, presideix 

el club des de l’any 2009. Acompanyat 

en la junta directiva de persones molt 

dinàmiques i amb molt empenta – com 

en David Roura i en Xavi Mena entre 

d’altres... – han aconseguit fer de les 

bitlles catalanes un dels esports més 

importants de Tordera. 

 

Bitlles a la fresca. Des de fa uns anys, els del Bistec organitzen durant la primera setmana d’agost 

un campionat molt festiu i obert a tothom, “les bitlles a la fresca” (anteriorment ho havia organitzat 

l’Agrupació Amistad). Fins a 36 equips de 5 jugadors participen en l’edició del 2016, disputant 

dues partides cada vespre, de dilluns a divendres al Parc de la Sardana de Tordera. Aquesta és 

l’activitat de promoció més important de les moltes que duu a terme el club del Maresme,  i gràcies 

a aquestes activitats tenen un planter de joves promeses molt nombrós i de molta qualitat. 

 

Fent tant bona feina els èxits esportius arriben. L’any 2015 el C.B. la Penya del Bistec es va 

proclamar campió de Catalunya de Clubs, en la vint-i-unena edició d’aquest campionat celebrada a 

Salomó (Tarragonès). A nivell individual, i en les categories més joves ja fa anys que recullen els 

fruits de la feina ben feta, amb l’obtenció de diferents títols de campions de Catalunya en les 

diferents categories de joves. Aquesta temporada, en Biel Poch s’ha proclamat campió de Catalunya 

Infantil. 

 

Sense treure importància als altres èxits aconseguits, destaca el Campionat de Catalunya sub 25 i 

tercera posició absoluta de Catalunya de Mariona Llorens, l’any 2013. Un any abans, aquesta 

mateixa jugadora va formar part de la Selecció Catalana sub 25 que va competir a El Salvador en la 

primera Copa Intercontinental de Bowling Six (així s’anomenen les bitlles catalanes a Centre 

Amèrica), on Catalunya es va enfrontar a les seleccions de Guatemala i El Salvador. 

 

 Publicada el diumenge 14 d’agost a Mundo Deportivo. 
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BOWLING: SWEETRADE BOWLING CLUB, MÉS DE DEU ANYS D’HISTÒRIA 

(AGOST 2016) 
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El Sweetrade Bowling Club Les Franqueses 

del Vallès, es va fundar l’1 d’abril de 2003, 

els inicis van ser difícils fins que al 2005 

Patrick Guerre vicepresident i gran 

entusiasta de l’esport va agafar les rendes del 

club,  des de llavors el club anat creixent tant 

en nombre de socis com en èxits esportius.  

 

Actualment el Sweetrade BC compta amb 3 

dels millors esportistes del nostre país a 

banda d’una gran quantitat de promeses, 

enguany estan treballant amb la promoció 

femenina, entre les seves jugadores cal 

destacar a Margarita Roa, jugadora 

colombiana i membre de l’equip nacional del 

seu país així com amb la jove Marina Sarda, 

una de les promeses provinent de l’escola de 

bowling. En la temporada 2015-2016 han 

assolit diversos èxits, sent el club més 

guardonat en els Campionats Nacionals de Catalunya, amb 7 medalles, 2 d’or en les proves 

individual i parelles absoluta, 2 de plata en la prova de parelles absoluta i parelles 3a categoria i 3 

de bronze en les proves parelles femenina i parelles de 2a masculina. En el campionat de Lliga 

Catalana, han participat amb 3 equips, un en cada categoria masculina, subcampions de primera 

divisió i tercers classificats de segona, també han estat l’equip campió de la 1a lliga interclubs. 

 

El club també ha participat amb un equip al “1st Storm International 4-Team Tournament” a França 

amb un equip mixta.  

 

A títol individual els 3 esportistes del club més destacats, Àlvar Cardona, Artur Colomer i Raúl 

Gálvez formen part de la selecció catalana, havent participat en diverses ocasions: 

Àlvar: Mundial juvenil 2008, Campionat d’Europa 2012, també ha estat el primer català a participar 

al  World Series 2014 i 2015. 

Artur: Mundial absolut 2010, Copa d’Europa de  Campions 2010 i 2014, Copa del Mediterrani 

2014, Copa del Món Qubica 2013 i 2014. 

Raúl: Copa d’Europa de  Campions 2008, Copa del Mediterrani 2009 i 2012; Campionat d’Europa 

d’equips 2009,2011 i 2012, Copa del Món Qubica 2009. 

 

 Publicada el divendres 19 d’agost a Mundo Deportivo. 
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BOWLING: BOWLING CLUB DIAGONAL, UNA TEMPORADA PLENA D’ÈXITS 

(AGOST 2016) 
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El Bowling Club Diagonal de 

Sant Vicenç dels Horts, ha tancat 

una temporada més, plena d’èxits, 

campió de la Lliga Catalana per 

vuitè any consecutiu, medalla d’or 

en la prova d’equips dels 

Campionats Nacionals de 

Catalunya, campions de la Copa 

Generalitat, en les proves 

individuals i de parelles medalles 

de plata i bronze i bronze en 

parelles. 

 

El club Diagonal actualment és un club petit amb només 7 llicències però compta amb 4 dels 

millors esportistes del nostre país, Axel Guimó, Marcial Ovide, Moisés Pérez i Sergi Montaña, 

aquest 4 esportistes sempre estan al capdavant de les classificacions individuals. A banda dels títols 

assolits en el decurs de la temporada en equip, cal destacar el mèrits esportius a títol individual 

d’Axel Guimó campió de Catalunya Qubica i representant a la Copa del Món, Campió del Torneig 

Seven-3, Torneig de Reis i Torneig Joventut Al-vici formant parella amb Moisés Pèrez per tercer 

any consecutiu. Marcial Ovide; Campió absolut de Catalunya individual i mereixedor de la medalla 

UFEC, campió del 5è Torneig Xtreme,  2n Open Sant Vicenç. Moisés Pérez, millor jugador de la 

lliga catalana, campió del Torneig Joventut Al-vici. Aquests esportistes són part de la selecció 

catalana amb la que han participat en diverses ocasions en competicions europees i mundials, a més 

de participacions en competicions internacional d’equip en qualitat de selecció catalana; 

International Swiss Team Event i 1st Storm International 4-Team Tournament. 

 

Axel: Mundial juvenil 2008, Campionat d’Europa 2012, Copa del Món Qubica 2015. Marcial: 

Campionat d’Europa 2009,2011 i 2012, Campionat del Món 2010, Copa d’Europa de Campions 

2012, Copa del Mediterrani 2010,2011, 2012, Copa del Món Qubica 2010. Moisés: Campionat 

d’Europa 2009,2011 i 2012, Campionat del Món 2010, Copa d’Europa de Campions 2011, Copa 

del Mediterrani 2011, Copa del Món Qubica 2011 i 2012. Sergi: Campionat d’Europa juvenil 2011, 

Campionat d’Europa 2011.  

 

 Publicada el dimarts 23 d’agost a Sport. 
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BITLLES CATALANES: L’IDIL·LI ENTRE ELS ALLS SECS PIQUEN I LA COPA 

GENERALITAT (AGOST 2016) 

 

68 
 

Tot i que aquesta temporada l’equip del C.B.C. Alls Secs Piquen de Mont-ras (Baix Empordà), va 

ser eliminat en quarts de final pel C.B. Vall-llobrega, el club que presideix en Jordi Burgas des dels 

seus inicis l’any 2003, ha estat històricament el millor equip en la competició de Copa. 

 

El paper dels Alls Secs 

Piquen en les quatre 

primeres edicions 

d’aquesta competició va 

ser més aviat discret, 

arribant com a màxim a 

vuitens de final l’any 

2005, caient eliminat 

amb el Vallverd 

d’Urgell, que després es 

va proclamar campió en 

una final molt 

emocionat contra 

Miralcamp que es va 

decidir en el desempat. 

 

A partir de l’any 2008, on perden la final disputada a Horta contra el Miralcamp per un ajustat 

373/364, els de Mont-ras sempre han fet una molt bona competició, i des de que aquesta va canviar 

de format l’any 2009, sempre han estat presents en la Final a Vuit. L’any 2009 es proclamen 

campions en derrotar a la final als Ametllers de Cervera (357/289), títol que repeteixen els anys 

2011 i 2014, derrotant en la final en totes dues ocasions al Siuranenc d’Horta (382/380 i 346/303). 

 

El 2010 va arribar a la final, però el campionat va ser per l’Ivars d’Urgell (382/366). L’any 2015 va 

arribar a semifinals, perden contra el Miralcamp – que finalment seria sots campió en perdre la final 

contra el Siuranenc – i els anys 2012, 2013 i 2016 són derrotats en quarts de final per Llofriu – que 

seria campió – la Sénia i Vall-llobrega. 

 

 Publicada el divendres 26 d’agost a Diari de Girona. 

 Publicada el dissabte 27 d’agost a l’Esportiu. 
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BITLLES CATALANES: VIII GRAN PREMI CATALUNYA DE BITLLES 

CATALANES  (30/08/2016) 
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Aquest dissabte 3 de setembre, 

a partir de les 10.30 del matí, es 

disputa a les pistes de bitlles de 

Bellpuig (Urgell), la vuitena 

edició del Gran Premi 

Catalunya de bitlles catalanes, 

dins els actes de celebració del 

25è aniversari de l’Associació 

de Veïns Sant Jaume de 

l’avinguda Catalunya de 

Bellpuig, a la qual pertany el 

C.B. Sant Jaume de Bellpuig. 

 

Prendran part en la competició a més del club amfitrió, el C.B. Os de Balaguer, campió 

de Catalunya, el C.B. Igualada, campió de la Copa Generalitat (entre aquest dos clubs 

també es disputaran la Supercopa 2016), i les Seleccions Catalanes Absoluta i Sub 25. 

També hi participarà la Selecció Catalana Infantil, que ha estat convocada per primera 

vegada i la formaran els campions i campiones de Catalunya de les categories 

benjamina, alevina i infantil. 

 

Selecció Absoluta: Antonio Velasco i Oscar Pont (LLofriu), Tonet Martí (Bellpuig), 

Abril Asensio (Ponts), Dolors Pardo (Sabadell), i Ana Maria Muñoz (Godall). 

 

Selecció Sub 25: Gerard Albiol (la Galera), Jordi Vilanova (Torrelameu), Oriol Segura 

(la Sénia), Neus Martínez (Torà), Marta Solé (Siuranenc d’Horta), i Aroa Baena 

(Termites Llefià). 

 

Selecció Infantil: Jan Franch (Castellar), Pol Viladrich (Olius), Biel Poch (Penya del 

Bistec), Sara Arasa i Maria Rangel (Godall), i Carla Fernández (Termites Llefià). 

 

Foto: Siuranenc d’Horta – Supercampió 2015 

 

 Publicada el divendres 2 de setembre a Mundo Deportivo. 
 

 

 
 

FCBB: CONDOL   (03/09/2016) 
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La Federació Catalana de Bitlles i Bowling lamenta el decés 

del bon amic Roni Ashkenazi, ànima mater de la 

Mediterranean Challenge Cup (MCC), i membre del Consell 

Directiu de la federació europea (ETBF), descansi en pau. 
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BOWLING: PARTICIPACIÓ CATALANA AL INTERNATIONAL SÈNIORS 

BOWLING TOUR  (05/09/2016) 
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Álvaro-José Cardona del Club Barcelona juntament amb 

Ricardo Franco i Miquel Àngel Roig del Joventut Al-vici, 

van prendre part a la 7a parada del International Sèniors 

Bowling Tour, que va tenir lloc a les magnifiques pistes 

del Dream Bowl Palace de Munic del 27 d’agost al 4 de 

setembre. Un total de 110 esportistes de 19 federacions 

van prendre part a la competició  
 

  

    
 

 

BITLLES CATALANES: EL C B IGUALADA SUPERCAMPIÓ  (06/09/2016) 
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El C.B. Igualada, actual campió de la 

Copa Generalitat, s’ha proclamat 

campió de la vuitena edició del Gran 

Premi Catalunya i de la Supercopa de 

bitlles catalanes. Ambdós trofeus s’han 

disputat el dissabte 3 de setembre a les 

pistes del C.B. Sant Jaume de Bellpuig, 

club que celebra el seu 25è aniversari. 

 

La Supercopa ha enfrontat el campió de 

Catalunya, el C.B. Os de Balaguer 

format per Josep Miranda, Pau Mora, Miquel Gregori, Josep M. Capdevila, Jordi Farré 

i Modesto Colomina, amb el campió de la Copa Generalitat 2016, el C.B. Igualada 

format per Nil Solé, Amparo Pérez, Vicenç Pont, Paco Colas i Vicenç Selga. Han 

competit amb aquests dos equips pel Gran Premi Catalunya les Seleccions Catalanes 

Absoluta (Abril Asensio, Tonet Martí, Antonio Velasco, Ana Maria Muñoz, Dolors 

Pardo i Oscar Pont), Sub 25 (Neus Martínez, Oriol Segura, Marta Solé, Gerard Albiol, 

Jordi Vilanova i Aroa Baena) i Infantil (Sara Arasa, Jan Franch, Maria Rangel, Pol 

Viladrich, Biel Poch i Carla Fernández) – convocada per primera vegada – a més del 

Bellpuig (Goreti Lozano, Quim Martí, Josep M. Cambray, Antonio Arenas, Ramon 

Cots i Dolors Florensa). 

 

En les dues partides disputades el Igualada ha obtingut un total de 730 punts (357 + 

373). El segon millor equip ha estat la Selecció Catalana Absoluta amb 721 punts, 

seguit de l’Os de Balaguer (715), la Selecció Sub 25 (699), el Sant Jaume de Bellpuig 

(670) i la Selecció Infantil (652). 

 

En el lliurament de trofeus i records ha estat presidit per l’Alcalde de l’Ajuntament de 

Bellpuig, Salvador Bonjoch, acompanyat de Joan Segura, Representant a Lleida del 

Consell Català de l’Esport, Anna Quesada, regidora d’esports de l’Ajuntament de 

Bellpuig, Abel Sensarrich, vicepresident de la Federació Catalana de Bitlles i Bowling, 

i Dolors Florensa, presidenta del C.B. Sant Jaume de Bellpuig. 

 

 Publicada el divendres 9 de setembre a l’Esportiu. 
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BOWLING: ÈXIT DE PARTICIPACIÓ EN LA 2A PROVA DEL CIRCUIT 

SÈNIOR  (12/09/2016) 
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Èxit de participació en la segona prova del 

2n Circuit Sènior, 54 esportistes de 18 

clubs de Catalunya han pres part a la 

competició celebrada els dies 7 a l’11 de 

setembre, simultàniament a les 

instal·lacions de Diverland Les Gavarres 

(Tarragona) i Baix Bowling (St. Vicenç 

dels Horts). 

 

Àlvaro-José Cardona del Club Barcelona, 

amb un total de 1345 pals ha estat el millor 

de la prova seguit de Carlos Martí del Club 

Cat Bowling Figueres, amb 1338 i Ricardo 

Franco del Joventut Al-vici amb 1332 pals. 

La millor sèrie scratch també ha estat per 

Álvaro-José (1309 pals – 218,17 de 

mitjana), seguit de Fernando Gómez del 

Joventut Al-vici (1303 pals – 217,12 de 

mitjana) i Ricardo Franco (1248 pals- 208 

de mitjana).  

 

La classificació general l’encapçala Fernando Gómez i Álvaro José Cardona amb 170 

punts, seguits per, Íngrid Julià del Club Les Corts amb 158 punts i Antonio Segura del 

B.C. Granollers amb 157 punts. 

 

La tercera prova l’acolliran les instal·lacions de New Park Vallès de Terrassa i 

Diverland-Les Gavarres de Tarragona del 27 al 30 d’octubre. 

 

 Publicada el divendres 16 de setembre a l’Esportiu. 
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BITLLES CATALANES: EN MARXA LA LLIGA TERRES DE 

L’EBRE  (20/09/2016) 
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Com cada temporada, la Lliga Terres de 

l’Ebre de bitlles catalanes és la primera de 

les lligues territorials que organitza la 

Federació Catalana de Bitlles i Bowling que 

es posa en marxa. Els 13 equips de segona 

divisió van debutar el diumenge 11 de 

setembre a les pistes de l’Aldea (Baix 

Ebre), col.locant-se com a primer líder de la 

temporada 2016-17 el Catalònia Altadill. 

 

L’Estadi Municipal d’Amposta (Montsià), 

va ser la seu de la primera jornada de primera divisió el passat diumenge 18 de 

setembre. La Galera A i La Cava A comparteixen el liderat d’aquesta categoria, que 

compta amb un total de 15 equips. També va destacar el Godall A, que es va endur el 

duel amb el Godall B, equip que defensa el títol aconseguit la temporada passada. 

 

La propera jornada de segona divisió es disputa aquest diumenge 25 de setembre a les 

pistes del poliesportiu Joan Vicente Castell de Freginals (Montsià), i presenta algun 

enfrontament molt interessant, com Catalònia Altadill – Fora Forat o el Freginals – 

Amposta B 

 

 Publicada el dimarts 27 de setembre a Sport. 
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BOWLING TENPIN: SWEETRADE CAMPIÓ DEL 2N MEMORIAL JOSEP 

MARIA OLIVA  (21/09/2016) 
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L’equip del Sweetrade Bowling Club de 

les Franqueses del Vallès format per, 

Àlvar Cardona, Artur Colomer, Joan 

Vall, Lluís Montfort i Narcís Sistach es 

van erigir campions del 2n Memorial 

Josep Maria Oliva amb un total de 5023 

pals, l’equip campió va rebre de mans 

de Sandra Oliva el preciat guardó. 

 

El segon lloc va estar per l’equip A del 

Club Seven-3 de Sant Esteve 

Sesrovires, format per, Juan Enrique Rosa, Keyla Vásquez, Sandra Oliva i Sergio 

Retamal amb 4899 pals, seguits del equip B del CB Barcelona amb, els germans 

Eduard i Xavier Albert, Fernando Sanz i Jordi Ambròs i un total de 4817 pals. 

 

Molt bons resultats en general, destacant Àlvar Cardona que va assolir una mitjana de 

240,50, i Margarita Roa del Sweeetrade amb 205 de mitjana ha estat la millor jugadora 

femenina 

 

Les instal·lacions de New Park Vallès de Terrassa van acollir la competició per segon 

any consecutiu , on 70 esportistes d’un total de 15 equips de 9 clubs de Catalunya van 

prendre part a la competició celebrada els dies 17 i 18 de setembre.  

 

El Memorial Josep Maria Oliva dóna pas a la Lliga Interclubs que començarà els dies 

22 i 23 d’octubre, la competició esta organitzada per l’Associació Bowling Catalunya 

Sèniors 2015, amb la col·laboració dels Clubs Barcelona, Seven-3 i Sweetrade. 

 

Foto: equip campió amb Sandra Oliva 

 

 Publicada el divendres 23 de setembre a Mundo Deportivo. 
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BOWLING: LA SELECCIÓ CATALANA AL SWISS INTERNATIONAL TEAM 

EVENT   (22/09/2016) 
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Els equips de la selecció catalana absoluta 

masculina i femenina, participaran aquest cap de 

setmana al Swiss Team Event, que tindrà lloc al 

Bowling Miami d’Echandens – Lausana els dies 24 

i 25 de setembre. 

 

L’expedició formada per, Marcial Ovide, Moisés 

Pérez, Axel Guimó i Àlvar Cardona, Cristina Sanz, 

Íngrid Julià, Lia Mojarro i Keyla Vásquez, dirigits 

per Roser Romero, viatjaran a Lausana divendres 23 per preparar la competició que 

s’inicia dissabte. 

Aquesta és la novena edició de la competició en la que està prevista la participación de 

16 equips provinents d’Anglaterra, França, Catalunya, Malta i Suïssa. Els equips 

catalans han estat presents des de la primera edició l’any 2008.  

 Publicada el dissabte 24 de setembre a l’Esportiu. 
 

 

 

BOWLING: BONS RESULTATS DE LA SELECCIÓ CATALANA AL SWISS 

INTERNATIONAL TEAM EVENT   (26/09/2016) 
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L’equip masculí de la selecció catalana 

format per, Àlvar Cardona, Axel 

Guimó, Marcial Ovide i Moisés Pérez, 

es van classificar en el sisè lloc, en la 

9a edició del Swiss International Team 

Event. 

 

El conjunt català va aconseguir un total 

de 440 punts i una mitjana 203,50, cal 

destacar que va estar el conjunt amb 

millor mitjana de tot la competició. Pel 

que fa a l’equip femení format per, Cristina Sanz, Íngrid Julià, Lia Mojarro i Keyla 

Vásquez, es va classificar en la 12a posició amb un total de172,5 punts i una mitjana 

de 174,20 

Aquesta competició és absoluta mixta en la que hi van participar 16 equips procedents, 

d’Anglaterra, Catalunya, França, Malta i Suïssa. Com en altres edicions l’equip de la 

selecció femenina va estar l’únic equip exclusivament femení participant.  

El podi va estar pels equips; 1.- Eagles de Wittelsheim,2.- Blac Nantes, 3.-Team 

Suisse. Axel Guimó ha estat el 5è millor jugador individual amb una mitjana de 209,40 

i Marcial Ovide 6è amb 203,73. 

 

Les instal·lacions del Club Miami d’Echandens- Lausana (Suïssa) va acollir la 

competició els dies 24 i 25 de setembre. 

 

 Publicada el divendres 30 de setembre a Sport. 
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BOWLING TENPIN: EN MARXA EL VII TORNEIG JOVENTUT AL-VICI – IV 

TROFEU VILA DE SANT VICENÇ DELS HORTS  (28/09/2016) 
 

   

   

78  

Baix Bowling acull la setena edició del Torneig 

Social Joventut Al vici – IV Trofeu Vila de Sant 

Vicenç dels Horts. 

 

Més de 30 parelles prendran part a les sèries de 

classificació que van començar dissabte passat i 

que donaran pas a la final de diumenge dia 2 

d’octubre, a les 12 millors parelles classificades. 

 

La competició està organitzada pel Joventut Al-

vici C.B, amb el patrocini de la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Sant Vicenç 

dels Horts i la col·laboració de la Federació Catalana de Bitlles i Bowling i Baix 

Bowling. 

 

Foto: Axel Guimó i Moisés Pérez Campions edició 2015  
 

 

 
 

BITLLES CATALANES: COMENCEN LES LLIGUES CATALANA, BARCELONA 

I SELVA-ALT MARESME  (29/09/2016) 
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De mica en mica es van posant en marxa les 

competicions de bitlles catalanes de la 

temporada 2016/2017. El proper cap de 

setmana 1 i 2 d’octubre, el grup 1 de Lliga 

Catalana, el més nombrós amb 9 equips de les 

comarques de Lleida, començarà la 

competició, mentre que la resta de grups ho 

faran els dies 8 i 9 d’octubre. En total hi 

participen 59 equips repartits en 8 grups, representant a 55 clubs diferents de tot 

Catalunya. 

 

A la Lliga Barcelona hi participen aquesta temporada 20 equips representant a 13 

clubs diferents, que disputaran la primera jornada aquest proper diumenge 2 d’octubre 

a Horta – Barcelona, a les pistes del C.B. Siuranenc d’Horta, i a Badalona, a les del 

C.B. Termites-Llefià. Dissabte dia 1, Sils acollirà la primera jornada de la Lliga Selva-

Alt Maresme, a les pistes de l’A.E. Bitlla Mallorquines-Sils. Hi competiran 12 equips 

de 8 clubs de les comarques de la Selva i el Maresme. 

 

La lliga més matinera enguany ha estat la de les Terres de l’Ebre, que va començar 

l’11 de setembre. Aquest diumenge es jugaran els enfrontaments corresponents a la 

segona jornada de primera divisió a la zona esportiva de la Sénia (Montsià), on hi té 

les instal·lacions els C.B. la Sénia. 
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BOWLING TENPIN: MARGARITA ROA I LLUÍS MONTFORT CAMPIONS DEL 

VII TORNEIG JOVENTUT AL-VICI   (03/10/2016) 
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Margarita Roa i Lluís Montfort del Sweetrade 

B.C., campions del 7è Torneig Joventut Al-vici – 

4rt Trofeu Vila de Sant Vicenç dels Horts, al 

imposar-se a la parella formada per Sergi Montaña 

i José Rubio del Club Diagonal en la partida de 

defensa de posició 444-419. 

 

Les 12 millors parelles de les sèries de 

classificació van prendre part a la final formada 

per dos grups, la parella guanyadora va liderar el 

seu grup en tot moment. En la lluita per la 3a i 4a 

posició, Artur Colomer i Raúl Gálvez (Sweetrade) 

van superar Pedro Jiménez (Club Mediterrània) i 

Joan Vall (BC Sweetrade) 441-361, el 5è lloc va 

estar per Keyla Vásquez i Marcial Ovide (Seven-

3-Diagonal) en un ajustat enfrontament entre Francisco Abadal i Javier Julià del 

Joventut Al-vici. 

 

Artur Colomer del Sweetrade ha estat el millor jugador individual amb 208,95 de 

mitjana en tot el torneig i assolint la millor sèrie de classificació i la millor partida 

masculina del torneig amb 1311 i 273 pals respectivament, en categoria femenina, 

Margarita Roa ha estat la jugadora més destacada amb un total de 2357 pals (196,42 

de mitjana) mentre la millor partida ha estat per Íngrid Julià, amb 245 pals i la millor 

sèrie de classificació per Cristina Sanz del Club Les Corts.  

 

Classificacions: 7è Jordi Maurel/ Miquel A. Roig (Club Joventut); 8è Axel Guimó/ 

Moisés Pérez (Club Diagonal);9è Cristina Sanz-Fernando Goméz( Les Corts-Joventut) 

10è Íngrid Julià/ Jordi Tubella (Les Corts-Joventut); 11è Benito Boira/Joan Creus 

(Diagonal-Joventut); 12è Rafael Cervantes / Jordi Ponsico (Barcelona-Joventut)  

 

La competició va cloure amb el tradicional lliurament de premis i trofeus a càrrec de 

Joan Creus, president del club Joventut.  

 

Un total de 32 parelles han pres part a la competició, celebrada del 24 de setembre al 2 

d’octubre a Baix Bowling i organitzada pel Joventut Al-Vici, C.B., amb el patrocini 

del patronat d’Esports de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i la col·laboració de 

la Federació Catalana de Bitlles i Bowling, Baix Bowling, Multicines La Vailet, Cal 

Chicho, i Fisio estètica Barcelona. 

 

 Publicada el divendres 7 d’octubre a Mundo Deportivo. 
 

 

 
 
 
 
 



69 
 

BOWLING TENPIN: EN MARXA LA 27A LLIGA CATALANA  (06/10/2016) 
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Aquest cap de setmana 

comença la Lliga Catalana de 

Bowling Tenpin, aquesta serà 

la 27a edició, els equips de 

segona divisió masculina i 

divisió femenina seran els 

encarregats d’inaugurar la 

temporada. 

 

El torn pels equips de primera 

i tercera divisió serà els dies 

29 i 30 d’octubre. 

 

Les instal·lacions de Baix Bowling de Sant Vicenç dels Horts, i Bowling Pedralbes 

acullen la primera jornada. Totes les jornades comencen a les 10.00h, l’entrada a les 

instal·lacions és lliure. 

 

Un total de 37 equips de tota Catalunya participen a la competició organitzada per la 

Federació Catalana de Bitlles i Bowling. 
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BITLLES CATALANES: ALFONSO PEÑA CAMPIÓ DE LA 9A COPA 

GIRONINA  (11/10/2016) 
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Alfonso Peña del Vilabrú, 

campió de la 9a Copa 

Gironina, que es va celebrar 

diumenge 9 d’octubre al camp 

de futbol de Mont-ras, amb la 

participació dels 64 millors 

jugadors de la temporada 

2015-2016. 

 

Merescuda victòria d’Alfonso 

Peña que va obtenir molt bons 

resultats en el decurs de la 

competició, en la partida final es va imposar al company de Club Pere Miranda a qui va 

guanyar per 78 a 70, en semifinals es va enfronta Manuel Cruz del Club Pessebristes de 

Palafrugell a qui va vèncer per 78 a 75, d’altra banda Raúl Leyes de l’Empordanet va 

haver de superar a Maria Cuenca del Club Alls Secs Piquen de Mont-ras, per poder 

lluitar per 3r lloc.  

 

En la lluita pel 3r i 4r lloc, Manel Cruz es va imposar a Raúl Leyes en un ajustat 

resultat 75 a 72 punts. Cal destacar les quatre partides perfectes (90 punts) que van 

assolir, Juan Segura, campió de l’edició anterior, Manuel Carrasco, Antonio Muñoz i el 

campió 2016, Alfonso Peña. 

 

Carlos Plana del Club Els Cremats del Mont-ras, es va erigir com a campió de la final 

consolació, incorporada aquest any, després de superar a Josep Rotllan del Club 

Pessebristes, en una roda a mort sobtada al haver empatat a la final per 26-24, el tercer 

lloc va estar per Antonio Velasco mentre Ernest Darder dels Cremats de Mont-ras es 

feia amb la quarta plaça. 

 

La competició va cloure amb el tradicional lliurament de trofeus de mans d’Ernest 

Darder, delegat de Girona de la Federació Catalana de Bitlles i Bowling, acompanyat 

per Carles Salgas, Alcalde de Mont-ras, Enric Peiró, Regidor d’Esports de 

l’Ajuntament de Mont-ras i Joan Segura, campió 2015. 

 

Foto: Vencedors Copa Gironina i trofeus consolació amb les autoritats i campió 2015 

 

  

 

Publicada el diumenge 16 d’octubre a Mundo Deportivo i el diumenge 28 

d’octubre a  Diari de Girona.  
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BOWLING TENPIN: CRISTINA SANZ I ÀLVAR CARDONA A LA COPA DEL 

MÓN QUBICA-AMF 2016  (13/10/2016) 
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Cristina Sanz i Àlvar Cardona, campions del 9è 

Campionat de Catalunya Qubica-AMF, 

participaran al 52 World Cup Qubica-AMF, que 

tindrà lloc a Xangai (Xina) del 14 al 23 

d’octubre, en representació de la Federació 

Catalana de Bitlles i Bowling.  

 

L’equip català viatjarà dijous per iniciar els 

entrenaments, i els actes inaugurals, la competició començarà dilluns 17 amb les sèries 

femenines. 

 

Està prevista la participació de 150 esportistes (85 en categoria masculina i 65 en 

categoria femenina) representants de 89 països d’arreu del món. Aquesta serà la quarta 

participació per Cristina Sanz, que ja hi va prendre part el 2010, 2013 i 2015, mentre 

que per l’ Àlvar serà el seu debut en aquest prestigiós torneig, que des de l’any 2008 la 

Federació Catalana hi pren part.  

 

 Publicada el divendres 14 d’octubre a Sport. 
 

 

 

BITLLES CATALANES ES POSEN EN MARXA ELS CIRCUITS 

INDIVIDUALS  (19/10/2016) 
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El cap de setmana 22/23 d’octubre es posa en marxa 

la competició individual de bitlles catalanes 

d’aquesta temporada. En aquesta sisena edició dels 

Circuits Individuals, dividits en categories d’edat 

(sènior, sub 25 i infantil), hi ha hagut una gran 

inscripció que sobrepassa amb escreix els 450 

participants, representant a 58 clubs de tot el país. 

 

Dissabte dia 22 hi haurà competició a Linyola (Pla 

d’Urgell), Godall (Montsià), Badalona (Barcelonès), 

Vic (Osona), Sils (la Selva), i Mont-ras (Baix Empordà). El diumenge 23, la 

competició es traslladarà a les seus de Vinaròs (Castelló), Amposta (Montsià), Vall 

d’Hebron (Barcelona), Castellar del Vallès (Vallès Occidental), Cervera (Segarra), El 

Pi de Sant Just – Olius (Solsonès), Bellpuig (Urgell) i Ivars d’Urgell (Pla d’Urgell). 

 

Les següents jornades d’aquests circuits es disputaran els caps de setmana 26/27 de 

novembre de 2016, 28/29 de gener, 4/5 de març, 1/2 d’abril i 6/7 de maig de 2017. Els 

millors jugadors i jugadores, un cop disputades totes les jornades, es classificaran pel 

Campionat de Catalunya Individual 2017. 

 

Foto: les millors jugadores en categoria sub-18 del circuit 2015-16 

 

 Publicada el divendres 21 d’octubre a Mundo Deportivo. 
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BOWLING TENPIN: CRISTINA SANZ A LA FINAL DE LA COPA DEL MÓN 

  (20/10/2016) 
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Cristina Sanz, representant de la Federació 

Catalana de Bitlles i Bowling a la Copa del 

Món Qubica-AMF, s’ha classificat 21a, amb 

un total 3752 pals per disputar el tall de les 

24 millors de la Copa del Món Qubica-AMF 

que s’està celebrant a Xangai (Xina). 

 

Un total de 144 esportistes (63 dones i 81 

homes) de 89 federacions de tot el món han 

participat en una de les competicions més 

prestigioses d’aquest esport. Demà al matí 

les 24 primeres lluitaran per aconseguir un 

lloc entre les 8 que passen a la semifinals. 

 

Aquesta és la millor classificació que ha aconseguit mai una representant de Catalunya. 

L’any 2013 Cristina Sanz es va quedar a les portes classificant-se en la 25a posició. 

 

 Publicada el diumenge 23 d’octubre a l’Esportiu. 
 

 

 

BOWLING TENPIN: CRISTINA SANZ 21A DE LA COPA DEL MÓN   (22/10/2016) 
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Cristina Sanz, representant de la Federació Catalana de 

Bitlles i Bowling a la Copa del Món Qubica-AMF, s’ha 

classificat 21a, amb un total 5256 pals (187,71 de 

mitjana), mentre el representant masculí ha obtingut la 

40a posició amb 3742 pals (187,35 de mitjana) 

 

En les 20 partides de classificació Cristina va obtenir el 

pas a la fase 1 de la final de les top 24. Aquest és el primer cop que una representant 

catalana es classifica per jugar la final de les 24 millors, Cristina va mantenir la posició 

desprès de les vuit partides finals.  

 

Un total de 144 esportistes (63 femenines i 81 masculines) de 89 federacions de tot el 

món han participat en una de les competicions més prestigioses d’aquest esport, celebrat 

a les instal·lacions de Hao’s Bowling de Xangai (Xina) del 14 al 22 d’octubre. 

 

Els campions de la Copa del món 2015, han estat, Jenny Wegner (Suècia) que va vèncer 

Danielle McEwan (EUA) per 231 a 204 a la final de defensa de posició, mentre en 

categoria masculina, el jugador local Wang Hong(Xina) es va superar Christopher Sloan 

(Irlanda) per 225 a 180. 

 

 Publicada el dissabte 29 d’octubre a l’Esportiu. 
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BITLLES CATALANES: CIRCUITS INDIVIDUALS INFANTIL I SUB 

25  (27/10/2016) 
 

   

   

87  

Quasi 70 nois i noies d’edats compreses entre 

8 i 25 anys van participar en la primera 

jornada dels Circuits Individuals de bitlles 

catalanes, celebrada el passat cap de setmana 

22 i 23 d’octubre, en les diferents seus 

proposades per la Federació Catalana de 

Bitlles i Bowling, i encara hagueren pogut ser 

més participants, ja que es va haver de 

suspendre la tirada prevista a Badalona per 

culpa de la pluja. 

 

Dins de l’alt nivell demostrat pels joves bitllaires sobresurten les actuacions de Jordi 

Vilanova (Torrelameu), Gerard Albiol (la Galera), i Pau Llàcer i Marc Plans (Olius), 

en categoria Sub 25. Tomàs Bedós (Blanes) va destacar en categoria benjamina, igual 

que Pol Viladrich (Olius), Pol Riera (Siuranenc d’Horta), i Sara Arasa (Godall) en 

categoria alevina, i Georgina Piñol (Colobrers), i Gemma Burgas (Vall-llobrega), en 

categoria infantil. 

 

La seu de Godall (Montsià), va se la que va acollir més bitllaires, amb un total de 19 

nois i noies representant a tres clubs de les Terres de l’Ebre: Godall, la Sénia i 

Catalònia de Jesús. En total, 23 clubs de tot Catalunya estan representats en aquesta 

competició. 

 

Foto: els nois i noies participants en la tirada de Godall (Montsià) 

 

  

   Publicada el diumenge 30 d’octubre a Mundo Deportivo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



74 
 

BITLLES CATALANES: CIRCUIT INDIVIDUAL SÈNIOR  (31/10/2016) 
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Un total de 273 homes i 59 dones van 

participar en la primera jornada dels 

Circuits Individuals de bitlles catalanes, 

celebrada el passat cap de setmana 22 i 

23 d’octubre, en les 12 seus proposades 

per la Federació Catalana de Bitlles i 

Bowling, repartides per tot el territori. 

La segona jornada dels Circuits 

Individuals es disputarà el cap de 

setmana 26/27 de novembre. 

 

Com és habitual en aquesta competició, el nivell de joc dels bitllaires va estar a 

l’alçada d’una competició on participen els millors tiradors i tiradores del país. 

Disputades les dues primeres partides, Ramon Torres (Miralcamp), encapçala la 

classificació masculina amb una mitjana de 83 punts, seguit de Xavi Romance 

(Colobrers), amb 82.5 punts i Manel Solsona (Ivars), i Jordi Mitjana (COP), tots dos 

amb un promig de 82 punts. 

 

En categoria femenina la millor jugadors després de la primera jornada és Gemma 

Xuriguera (Ponts), amb 82 punts de mitjana, seguida d’Ana Maria Muñoz (Godall), 

amb 80 punts, i Paquita Matamoros (Godall), i Susana Espinosa (Esclanyà), amb 79.5 

punts de mitjana totes dues. 

 

Foto: els participants a la tirada de Bellpuig (Urgell) 

 

 Publicada el divendres 4 de novembre a Mundo Deportivo. 
 

 

 
 
 

BOWLING TENPIN: EN MARXA EL 13È TORNEIG SEVEN-3   (01/11/2016) 
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Avui comencen les sèries de classificació de l’13a edició del 

Torneig Seven-3. Les instal·lacions de Baix Bowling de Sant 

Vicenç dels Horts acullen la competició que tindrà lloc de 

L’1 al 6 de novembre . 

 

Prop de 50 esportistes prendran part a la competició. 

Diumenge 8 es disputarà la final amb els 24 millors de les 

sèries de classificació.  

 

La competició està organitzada pel Club Seven-3, amb el 

patrocini de, Centros Cruz Navarro i l’Ajuntament de Sant 

Esteve Sesrovires, amb la col·laboració de Baix Bowling i la 

Federació Catalana de Bitlles i Bowling. 
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FCBB: 12 CLUBS GUARDONATS A LA FESTA DE CAMPIONS DEL MUNDO 

DEPORTIVO  (05/11/2016) 
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El passat divendres es va 

celebrar la 33a edició de 

la Festa Homenatge als 

campions del Mundo 

Deportivo, 12 clubs de la 

Federació Catalana de 

Bitlles i Bowling van 

rebre el trofeu de mans de 

David Escudé, de 

l’Ajuntament de 

Barcelona. 

 

En la modalitat de Bowling; Club Bowling Les Corts de Barcelona, (campiones Lliga 

catalana femenina, Bowling Club Diagonal de Barcelona (campions de Lliga Catalana 

1a divisió masculina i campions de Catalunya de Clubs, Club Bowling Granollers ( 

ascens a 1a divisió), Mediterrània Bowling Club (ascens a 2a divisió),Terrassa Bowling 

(ascens 1a divisió), i Xtreme Bowling Club, (campions 3a divisió Lliga Catalana i 

ascens a 2a).  

 

Bitlles Catalanes, Club de Bitlles Catalanes, Club de Bitlles Lloreta Kin de Cervera 

(campió lliga catalana grup 3) Club de Bitlles Os de Balaguer (campió de Catalunya de 

Clubs), Club Bitlles Alls Secs Piquen del Mont-ras (campions lliga catalana grup 5) i 

Club Bitlles Vall-llobrega (campions lliga catalana grup 6) 

 

El Club de Bolos Leonenes Dama de Arintero de Barcelona va rebre el guardó com a 

campió de la Lliga Catalana 2016 de Bolos Leoneses. 
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BOLOS LEONESES: LUCINIO LLAMAS CAMPIÓ DEL 14È MÀSTER DE 

CATALUNYA  (06/11/2016) 
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Les instal·lacions de bolos 

leoneses del Club El 

Negrillón de l’Hospitalet, 

situades al Poliesportiu 

Sergio Manzano de 

Bellvitge, han acollit el 14è 

Màster de Catalunya de 

Bolos Leoneses, celebrat 

aquest diumenge amb la 

participació dels millors 

jugadors de primera i segona 

categoria dels 3 clubs de 

Catalunya. 

 

Brillant actuació dels jugadors del club amfitrió, Lucino Llamas s’ha erigit com a nou 

campió del màster amb 320 punts seguit de Ramon Cuesta amb 293 punts, el podi de 

primera categoria l’ha completat, Juan José Gonzalez amb 270 punts. 

 

Ajustada final en la segona categoria encapçalada pel veterà Pedro Àlvarez Ordás del 

Club Dama de Arintero de Barcelona, amb 198 punts, en segon lloc, Manuel Marcos 

del Dama de Arintero, amb 195 punts, i el tercer lloc ha estat per Angel Santamaria del 

Club El Negrilón amb 191 punts. 

La jornada esportiva ha finalitzat amb el tradicional lliurament de trofeus de mans dels 

presidents dels Clubs, El Negrillon, Dama de Atrintero i Horta, acompanyats per Roser 

Romero, gerent de la Federació. 

 

L’esdeveniment ha comptat amb un nombrós públic tan en les fases eliminatòries com 

a la final. La competició ha estat perfectament organitzada pel Club de Bolos Leonese 

El Negrillón, amb la col•laboració de la Federació Catalana de Bitlles. 

 

Foto: grup dels participants 

 

 Publicada el divendres 11 de novembre a l’Esportiu. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



77 
 

BOWLING TENPIN: ÀLVAR CARDONA CAMPIÓ DEL 13È TORNEIG SEVEN-

3  (08/11/2016) 
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Àlvar Cardona del Sweetrade 

Bowling Club – Les Franqueses 

campió del 13è Torneig Seven-3, 

celebrat el passat 6 de novembre a les 

instal·lacions de Baix Bowling de 

Sant Vicenç dels Horts. La 

competició va estar organitzada pel 

Club Seven-3 amb el patrocini de 

Centres Cruz Navarro i el Patronat 

d’Esports de l’Ajuntament de Sant 

Esteve Sesrovires. 

 

Àlvar Cardona es va fer amb el títol 

al imposar-se a Moisés Pérez (Diagonal), en la partida final de defensa de posició (158-

226). En la partida anterior Moisés es va desfer d’Álvaro-José Cardona del C.B. 

Barcelona (237-194) que li va donar el pas a la final. 

 

Àlvar Cardona va liderà la competició en tot moment assolint la millor sèrie de 

classificació amb 1435 pals, seguit de molt a prop per Moisés que el va posar entre les 

cordes en semifinals.  

 

En l’apartat de rècords, Miguel Ángel Seoane del Diamond B.C. va assolir la millor 

partida masculina amb 279 pals, la millor sèrie de repesca amb 1359 pals, va estar per 

Axel Guimó del Diagonal i campió de l’edició anterior, en categoria femenina, Cristina 

Sanz del Club Bowling Les Corts, va acaparar tots els rècord, millor sèrie (1063), 

millor repesca femenina (1282) i millor partida (236). 

 

Classificació final: 1. Àlvar Cardona; 2. Moisés Pérez; 3. Álvaro-José Cardona; 4. 

Artur Colomer; 5. Javier Crespí; 6. Marcial Ovide; 7. José Rubio; 8. Axel Guimó; 9. 

Juan Miquel Albizuri; 10. Diego Peña; 11. Jordi García; 12. Sandra Oliva. 

 

La competició va cloure amb el lliurament de premis i trofeus a càrrec d’Albert Roca, 

president del club. Un total de 49 esportistes de 12 clubs catalans van participar en la 

13a edició del Torneig Seven-3, celebrat de l’1 al 6 de novembre. 

 

Foto: Podi amb Albert Roca 

 

 Publicada el diumenge 13 de novembre a Mundo Deportivo. 
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BITLLES CATALANES: LA GALERA A LIDERA LA PRIMERA DIVISIÓ DE LES 

TERRES DE L’EBRE  (10/11/2016) 
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L’equip A del Club de Bitlles La 

Galera, líder invicte de la Lliga de 

les Terres de l’Ebre de primera 

divisió, després d’haver-se 

disputat 4 jornades de primera 

divisió -8 partides- l’equip A de 

la Galera encapçala la 

classificació amb 15 punts, 7 

victòries i 1 empat. El segueixen 

l’Amposta A i el Vinaròs A amb 

12 punts, Godall A, la Cava A i 

Catalònia Dermisa amb 10, tot i 

que aquest equip només ha disputat 6 partides. 

 

Per la part baixa de la classificació es despenja el Masdenverge, que encara no ha 

aconseguit puntuar. El precedeixen en la classificació Els Alfacs amb 3 punts i Vinaròs 

C i la Sènia Globetrotters amb 4. En la última jornada, la Galera B va aconseguir 

escapar dels últims llocs al vèncer a la Cava A amb dues extraordinàries partides (300 i 

314 punts). 

 

El proper diumenge dia 13 es disputarà la 5a jornada de segona divisió, que encapçalen 

amb 14 punts el Catalònia Altadill i l’Amposta B. La competició es disputarà a les 

pistes de bitlles de l’avinguda 29 de setembre de Vinaròs. El líder s’enfrontarà al 

Godall D, i l’Amposta B ho farà amb l’Aldea A, 

 

 Publicada el divendres 18 de novembre a Mundo Deportivo. 
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BITLLES CATALANES: SIURANENC B I COLOBRERS BLAUS LIDEREN LA 

LLIGA BARCELONA  (23/11/2016) 
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Després d’haver-se disputat 4 jornades (8 

partides), el Siuranenc d’Horta B lidera el 

grup A de la lliga Barcelona de bitlles 

catalanes amb 16 punts, ja que ha guanyat 

totes les partides que ha disputat fins ara. 

El segueixen amb 14 punts, 7 victòries i 1 

derrota, el Fusta i Ferro A i el Camp de 

l’Arpa. El Guinardó és quart amb 12 

punts. 

 

En el grup B el líder és, amb 14 punts, l’equip Colobrers Blaus, que ha guanyat 7 de 

les 8 partides disputades fins ara i només n’ha perdut una. Amb 12 punts el segueix el 

Termites Llefià C. i després hi ha un triple empat a 10 punts entre Sant Martí Sarroca, 

Colobrers i Termites Llefià B. 

 

Els dos grups estan formats per 10 equips cadascun d’ells, i quan finalitzi la lliga 

regular, a primers de març de 2017, començarà una segona fase amb eliminatòries a 

doble partida, on els 4 primers classificats de cada grup es jugaran el títol de lliga, i la 

resta d’equips s’encreuaran per establir la classificació final. 

 

Foto: pistes de Sant Pere de Riudebitlles 

 

 Publicada el divendres 9 de desembre a Mundo Deportivo. 
 

 

 
 
 

BOWLING TENPIN: 3R CAMPIONAT DE CATALUNYA SÈNIOR   (24/11/2016) 
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Aquest vespre comencen les sèries de 

classificació del 3R campionat de Catalunya 

sènior. El campió i campiona representaran a la 

Federació Catalana, a l’ESBC que tindrà lloc a 

Dublín (Irlanda) del 24 de juny al 2 de juliol.  

 

Diumenge tindran lloc les finals masculina i 

femenina. A la competició hi prendran part 37 

esportistes de 14 clubs catalans. 

 

Les instal·lacions de Baix Bowling de Sant 

Vicenç dels Horts acullen aquesta competició exclusiva per a jugadors i jugadores de a 

partir de 50 anys. 

 

  

   Publicada el dissabte 26 de novembre a l’Esportiu.  
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FCBB: DIA MUNDIAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA ENVER LES 

DONES  (25/11/2016) 
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La Federació Catalana de Bitlles i Bowling, 

juntament amb entitats dels esports de bitlles ens 

vàrem adherir al Manifest Institucional i del Món de 

l’Esport i es va donar lectura del manifest en 

diverses activitats Esportives.  

 

Gemma Millan, delegada de Tarragona de la FCBB, 

en va fer lectura els dies 19 i 20 al inici de la lliga 

de Terres de l’Ebre i a les activitats de l’escola de 

bitlles. 

 

Keyla Vásquez i Roser Romero van fer la lectura 

del Manifest en ocasió de la celebració del 3r 

Campionat de Catalunya Sènior de Bowling, els 

dies 24,26 i 27. 
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BOWLING TENPIN: JOSEP DELGADO I GLÒRIA SALA CAMPIONS DE 

CATALUNYA SÈNIOR  (27/11/2016) 
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Josep Delgado del Club Bowling 

Granollers i Glòria Sala del Club 

Bowling Barcelona, campions del 

3r Campionat de Catalunya Sènior, 

celebrat a les instal·lacions de Baix 

Bowling els dies 24,26 i 27 de 

novembre, amb la participació de 

37 esportistes de 14 clubs catalans.  

 

Emocionant final masculina i 

femenina en la 3a edició del 

Campionat de Catalunya, on fins la 

darrera partida no s’ha decidit el títol. En categoria masculina, Josep Delgado s’ha 

imposat a Alberto Chaparro del Club Full Strikes de Vilanova i la Geltrú, per només 8 

pals, l’esportista vilanoví ha liderat la competició fins les darreres tirades. En la 

categoria femenina, ha estat Glòria Sala que ha superat per 36 pals a Íngrid Julià del 

Club Les Corts de Barcelona, Íngrid Julià també ha mantingut el primer lloc fins la 

darrera partida. 

 

En l’apartat de rècords, Íngrid Julià va assolir la millor sèrie de classificació i la millor 

partida, 1197 i 237 scratch i handicap, mentre que en categoria masculina la millor 

sèrie amb handicap ha estat per Alberto Chaparro amb 1263 pals, Pere Tusquellas del 

Granollers va assolir la millor partida amb handicap 244 pals, Àlvaro-José Cardona del 

Club Barcelona s’ha fet amb la millor sèrie i partida scratch (1162 i 239). 

 

Podi femení: Glòria Sala (club Barcelona, Íngrid Julià (Club Les Corts) i M. Carmen 

González (Club Flecha-1 de Barcelona) 

Podi masculí: Josep Delgado (Club Granollers), Alberto Chaparro (Full Strikes) i 

Àngel García (Associació Bowling Catalunya Sènior). 

 

Glòria Sala i Josep Delgado, representaran a la Federació Catalana en el proper 

campionat d’Europa Sènior que organitza l’ESBC i que tindrà lloc a la ciutat de Dublín 

(Irlanda) del 24 de juny al 2 de juliol de 2017. 

 

La competició organitzada per la Federació Catalana de Bitlles i Bowling ha finalitzat 

amb el tradicional lliurament de medalles de mans de, Roser Romero, en representació 

de la Federació Catalana de Bitlles i Bowling, acompanyada per Ricardo Franco, 

president de l’Associació Bowling Catalunya Sènior i Marcel·lí Sangés, jugador més 

vetarà de la competició. 

 

A l’inici de la competició, Roser Romero, gerent de la FCBB, ha donat lectura del 

Manifest Institucional per a l’eliminació de la violència envers les dones. 

 

Foto: Podi masculí i femení 

 

 Publicada el diumenge 4 de desembre a l’Esportiu. 
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BOWLING: DEFINITS ELS 18 FINALISTES DE LA PRIMERA FASE DEL 

CIRCUIT SÈNIOR  (05/12/2016) 
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El passat cap de setmana es va celebrar simultàniament a 

les instal·lacions de Girobowling (Salt) i Les Gavarres 

(Tarragona) la 4a prova del 2n Circuit Sènior, que posa fi a 

la primera volta del circuit sènior, classificant-se 

directament pel màster els 18 millors. 

 

Antonio Ruiz, Jordi Tubella i Juan Miguel Albizuri van ser 

els jugadors més destacats de la 4 sèrie. La suma de punts 

de les 4 proves dóna la classificació pel màster que se 

celebrarà al mes de juny, els jugadors amb plaça 

assegurada són: Álvaro-José Cardona del Club Barcelona 

al capdavant de la classificació amb 345 punts seguit 

d’Ìngrid Julià del Club Les Corts amb 304 punts, Fernando 

Gómez i Jordi Tubella del Joventut Al-vici amb 303 i 268 

respectivament, el 5è lloc és per Benito Boira del Club 

Diagonal amb 263, Albert Roca és 6è amb 255 punts i una 

màxima sèrie de 705 pals, seguit per Juan Miguel Albizuri 

del Joventut amb 243, el 8è i 9è lloc són pels jugadors del 

Granollers, Pere Tusquellas i Antonio Segura, Manel Ciero 

del Barcelona és 10è amb 233 punts i una màxima sèrie de 725 pals, en les següents 

posicions, Javier Julià i Miquel Àngel Roig del Joventut, Carlos Martí del Club Cat 

Bowling Figueres, Òscar Colom del Comarcal de Terrassa, Juan Serrano del Club 

Felcha-1 de Barcelona, Antonio Ruiz del Comarcal, Jordi Ambrós del Barcelona i 

tancant la classificació Ricardo Franco del Club Joventut i impulsor de la competició. 

 

Aquesta és la segona temporada que se celebra el circuit sènior que té un gran èxit 

entre els esportistes d’aquesta categoria, en les quatre primeres proves que formaven la 

primera fase han participat 67 esportistes.  

Les sèries de la segona es disputaran de gener a maig, la primera prova està prevista en 

el calendari del 12 al 15 de gener a les instal·lacions de Bowling Pedralbes. 

 

 Publicada el diumenge 11 de desembre a l’Esportiu. 
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BOWLING TENPIN: CONDOL PER LA MORT DE JAUME SANS   (12/12/2016) 
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La Federació Catalana de Bitlles i Bowling lamenta 

profundament la pèrdua de Jaume Sans, figura destacada i 

estimada del bowling català, que va morí a El Vendrell el 8 de 

desembre a l’edat de 67 anys. 

 

Jaume Sans va ser un dels emprenedors del nostre esport, va 

fundar i presidir el Club Al-Vici, i va aconseguir ser un dels 

clubs més grans de Catalunya. L’any 2000 els clubs Al vici i Joventut es van fusionar , 

entitat que va seguir dirigint i presidint del 2000 al 2007. En Jaume era una bon directiu, 

també va tenir una etapa com a membre de la junta directiva de la federació, la seva 

capacitat d’organització i empatia amb tots els esportistes el va dur a dirigir en diverses 

ocasions els equips de la selecció catalana.  

 

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

pau. 
 

 

 

BITLLES CATALANES: JORDI MITJANA REP EL PREMI HORTA-

GUINARDÓ  (16/12/2016) 
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Jordi Mitjana, president del C.B. COP, ha estat guardonat amb el 

Premi Horta-Guinardó per la seva tasca en favor de la vida 

associativa, de la recuperació de la Festa Major del barri del Carmel 

de Barcelona i també per la feina feta per promoure la pràctica i el 

coneixement de les bitlles catalanes. L’acte de lliurament de premis 

ha tingut lloc el dijous 15 de desembre i ha estat presidit la regidora 

del Districte d’Horta-Guinardó Mercedes Vidal 

 

En Jordi és una persona molt coneguda al barri del Carmel, on ha 

format part de moltes associacions, com els Diables del Carmel i els Trabucaires 

Perot Rocaguinarda, entre d’altres. Des de l’any 1994 presideix el C.B. COP, i és des 

d’aquí que la seva labor en favor de les bitlles catalanes ha estat molt important. 

Conjuntament amb membres d’altres clubs de Barcelona (Guinardó i Siuranenc 

d’Horta), les ha donat a conèixer a milers de nens i nenes, sobretot del districte Horta-

Guinardó de Barcelona. 

 

També ha destacat coma a jugador de bitlles i té un gran palmarès, tant a nivell de 

club com individual. El seu club ha estat dues vegades sots campió de Catalunya, els 

anys 1996 i 1998, i quatre vegades tercer – 1997, 2000, 2001 i 2002 – i ha estat 

històricament el gran dominador de la Lliga Barcelona. A nivell individual es va 

proclamar campió de Catalunya l’any 2010 a Castellserà, i la temporada passada va 

quedar en segona posició en el Circuit Individual Sènior. 

 

Foto: Jordi Mitjana amb el guardó del premi Horta-Guinardó 

 

 Publicada el dimarts 20 de desembre a Sport  i el dissabte 31 de  

desembre a Mundo Deportivo. 
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BITLLES CATALANES: GENT DE BARRI DE PEQUÍN LIDERA LA LLIGA 

SELVA-ALT MARESME  (20/12/2016) 
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Després d’haver-se disputat 5 jornades (10 

partides), l’equip de l’Associació Gent de 

Barri de Pequín, de Calella (el Maresme), 

lidera la Lliga Selva-Alt Maresme de bitlles 

catalanes amb 17 punts, després d’haver 

guanyat vuit partides, empatar-ne una i 

perdran una altra. 

 

El segueixen, empatats a 16 punts, la Bitlla 

Atòmica A de Tordera, equip campió les 

tres darreres lligues, i el Bitlla 

Mallorquines-Sils. Aquest equip té dues partides menys, així que ha guanyat totes les 

que ha disputat. De moment, la revelació de la temporada és l’equip de Blanes, que se 

situa quart amb 14 punts després de guanyar una partida a la Bitlla Atòmica A. 

 

La propera jornada es disputarà el proper 14 de gener de 2017, després de l’aturada 

nadalenca, a les pistes del Parc de la Sardana de Tordera (el Maresme), on el líder de 

la competició s’enfrontarà a l’equip més jove dels que hi participen aquesta 

temporada, la Penya del Bistec D, de Tordera. 

 

Foto: Gent de Barri de Pequín 

 

 Publicada el divendres 23 de desembre a Mundo Deportivo. 
 

 

 
 

BOWLING TENPIN: EN MARXA EL QUART TORNEIG DE REIS   (28/12/2016) 
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Demà comencen les sèries de classificació del 

4r Torneig de Reis, la competició tindrà lloc 

del 29 de desembre al 8 de gener a les 

instal·lacions de Baix Bowling de Sant 

Vicenç dels Horts. 

 

Aquesta és la primera competició de l’any, 

més de 60 esportistes de 16 clubs catalans 

prendran part a la competició que organitza 

Baix Bowling amb la col·laboració de la 

Federació Catalana de Bitlles i Bowling. 

 

  

 

Publicada el divendres 30 de desembre a Mundo Deportivo i el dissabte 31 

de desembre a l’Esportiu.  

 


