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Benvinguda del president

Benvinguda del president

BENVINGUDA
DEL PRESIDENT
Benvolguts lectors!
Hem encarat el present i el futur amb una aposta ferma
des de la Federació Catalana per oferir una imatge més
propera i comunicativa que encaixi amb els temps actuals. Les noves tecnologies ja son part del nostre dia a
dia i creiem fermament que una revista online pot ser
una eina que ens permeti ordenar la gran quantitat de
noticies que genera el nostre esport. Així doncs, cada
quatrimestre tindreu accés a través de la pàgina web
de la Revista de la Federació Catalana, amb entrevistes,
noticies sobre campionats, torneigs de club, seleccions,
acadèmies, activitats internacionals, promoció escolar
i un apartat per a la nostra història.
Vull agrair des d’aquí a totes les persones que col·laboren en fer més gran aquest esport i sobretot aquelles i
aquells que ens aporten escrits i imatges de gran valor
que ens permeten poder enriquir i crear les publicacions.
Espero que us agradi i ja ho sabeu, la FCBS està oberta a
qualsevol suggerencia i aportació que creieu oportuna.
Bona lectura,

Jordi Vallès Mestres
President de la Federació Catalana de Beisbol i Softbol
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Entrevista

Omar Hernandez
(Kansas City Royals)
Junt amb Marc Civit, l’Omar va ser un dels
primers jugadors de la promoció en signar
un contracte professional, el 2018. Des d’aleshores, la seva vida ha canviat dràsticament, i
enguany encararà la seva segona temporada
dins de la franquícia dels Kansas City Royals.
I ho farà amb un bagatge en la competició envejable. Dins de l’equip dels Royals que competeix a l’Arizona League, l’Omar va disputar
aquest 2019 fins a 36 partits, sent el receptor
titular del conjunt, i on va acumular 131 torns al bat amb un average de .290 i 38 hits i
un percentatge defensiu de .978. A més, com
a cirereta al pastís, enguany l’Omar va formar
part de la Selecció Espanyola Absoluta que va
lluitar per a una plaça a les Olimpíades de Tokio 2020, sent, de tros, el més jove de l’equip.
“He superat les meves expectatives aquest
any passat, ja que no m’esperava que m’anés
tan bé”, seguia l’Omar, “ha estat espectacular,
però aquest 2020 he de seguir treballant per
millorar i créixer com a jugador”. Però, per sort,
a l’Omar no li fa pas por treballar de valent.

“Signar un contracte va significar molt per a
mi, ja que era on volia arribar d’ençà que tenia 12, i sempre he lluitat i treballat per arribar a aquest objectiu i ara que se m’ha donat
l’oportunitat la penso aprofitar”, explicava el
jugador dels Kansas City Royals. I, dia a dia,
amb el club i les seleccions, i sempre amb el
suport de la seva família, el seu somni es va
convertir en una realitat. “Sempre estaré molt
agraït a la meva família, a les seleccions catalanes i espanyoles, i al Viladecans, ja que
han estat tots ells els que m’han portat fins
aquí. Sempre els porto amb mi allà on vagi”.
Aquest passat Nadal, l’Omar va tornar a casa
amb la família, i sobretot amb el seu germà,
qui també ha firmat un contracte professional enguany, amb els Chicago Cubs. “Li deia al
Frank que seguís lluitant i que tingués fe sempre, ja que a ell també li arribaria l’oportunitat
com em va arribar a mi si seguia treballant
dia a dia i amb intensitat”, explicava ell mateix. I, finalment, no anava pas desencaminat.

“HE SUPERAT
LES MEVES
EXPECTATIVES”
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Entrevista

Marc Civit

(Toronto Blue Jays)
De la mateixa manera que l’Omar Hernández, Marc Civit també va signar un contracte
professional el 2018, en el seu cas, vinculant-lo
amb la franquícia dels Toronto Blue Jays.
Com a llançador esquerrà, Civit va ser assignat a l’equip dels Jays a la Dominican Summer League, on va aparèixer en fins a 15 ocasions sobre el monticle, totes elles com a relleu.

En el total d’aparicions, en Marc va firmar una
ERA de 3.13, amb 2 partits guanyats, 1 de perdut
i 1 de salvat. Pel que fa a mèrits nacionals, enguany en Marc va ser un dels llançadors que va
participar amb la Selecció Espanyola en el Mundial Sub-18 que es va disputar a Corea del Sud,
on el combinat va mostrar-se molt fort davant
de seleccions com el Japó, Estats Units o Taipei.
“Quan estàs aquí a Espanya no penses massa
a anar-te’n a fora a jugar, ja que no ens ho prenem de la mateixa manera que ho fan els altres
països”, explica Civit, “però realment va ser una
sorpresa molt bona, ja que ningú s’ho esperava”.
I és que, tot i que signar un contracte professional no ha estat el seu gran objectiu des que juga,
aquest fet ha vingut amb una càrrega emotiva
important. “Haver pogut signar és una cosa molt
especial, ja que puc seguir les passes del meu
pare [Xavier Civit], que va ser el primer jugador
espanyol en aconseguir-ho”, afirmava en Marc.
La trajectòria d’en Marc sempre ha estat
relacionada al beisbol català, on juga des de
ben petit. “Aquí a Catalunya som molts i ens
coneixem tots, i jugar amb les seleccions ens
ha ajudat a créixer, ja que a les seleccions és
una gran experiència poder conèixer llocs diferents i els nivells que hi ha fora”. Ara, havent
complert ja el seu primer any dins l’organització dels Blue Jays, encara aquest 2020 amb
força. “Anar per primera vegada a la República
Dominicana va ser complicat, ja que no sabia
què em trobaria allà, i sabia que, quan ets espanyol o europeu, et miren d’una altra manera. Tot i això, quan t’hi acostumes, la cosa ja va
sobre rodes”, explicava, “i veient casos com els
nostres, veus que si treballes sí que és possible
arribar a signar un contracte”, concloïa Civit.

“PUC SEGUIR
LES PASSES DEL
MEU PARE”
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Entrevista

Frank Hernandez
(Chicago Cubs)
Agafant l’exemple del seu germà bessó
Omar, en Frank va ser un dels dos jugadors en
signar un contracte professional aquest passat
2019. Tot i que la seva trajectòria esportiva l’ha
portat a exercir com a llançador durant molts
anys i en moltes categories, inclosa Divisió
d’Honor, el contracte signat amb els Chicago
Cubs el situa com a outfield i batejador, també
una de les millors qualitats del Frank. Enguany,
també va participar en el Mundial de la categoria Sub-18 a Corea, on va ser el millor batejador
de la Selecció Espanyola en termes de regularitat, amb un average de .387, fet que també
el va ajudar en la seva projecció internacional.

gador dels Cubs. Però, tot i la pressió de passar
a formar part d’una franquícia campiona del
món com els Chicago Cubs, la seva mentalitat
no ha canviat pas. “En aquesta nova experiència només espero divertir-me i poder donar el
màxim de mi mateix”. I és que, precisament,
la pressió no ha estat mai un problema per a
ell. “Haver pogut jugar i participar en tantes
seleccions, viatjant per tota mena de països,
m’ha permès millorar molt i, sobretot, anar
perdent la pressió en jugar al més alt nivell, cosa que m’ha ajudat molt”, concloïa Frank.

“Jo quan vaig començar a jugar l’únic que
volia era fer esport i gaudir, però amb el temps
vaig anar volent més i més, i al final em vaig
posar com a objectiu signar un contracte
professional”, explicava Frank Hernández.
I és que, per a ell, poder signar amb els Chicago Cubs ha estat “un somni, ja que portava
3 o 4 anys intentant-ho” i, finalment, el seu
somni s’ha convertit en la seva realitat. Tot
i això, el camí que ha seguit en Frank no ha
estat precisament fàcil. “He hagut d’anar a la
República Dominicana en repetides ocasions
per fer algunes proves i try outs, però al final han portat el resultat que volíem”, seguia.
Per buscar referents, en Frank no havia
ni de sortir de casa. “Quan el meu germà va
aconseguir firmar em vaig posar molt content
per a ell, però m’ho vaig prendre com que ell
m’estava ensenyant el camí, i vaig intentar
aprendre el màxim d’ell”, explicava el nou ju-

“EL MEU GERMÀ
EM VA ENSENYAR
EL CAMÍ”
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Entrevista

Justin Luna
(Los angeles dodgers)
Seguint els passos marcats per en Marc
i l’Omar, en Justin Luna també va signar un
contracte professional durant el 2019. Després
d’haver donat la sorpresa amb un rendiment
excepcional al Mundial Sub-18 de Corea del
Sud, on va mantenir a ratlla al Japó, una de les
grans seleccions, i també després de diversos
try outs i tornejos, Los Angeles Dodgers es van
interessar pel jove llançador format a Catalunya, oferint-li un contracte que no va rebutjar.
“Per mi sempre ha estat un somni poder formar part d’una franquícia
de la Major League Baseball. Ho he buscat des
de petit i he treballat dia
i nit per poder arribar on
sóc ara”, explicava Justin Luna. Des dels catorze
anys, Luna ha entrenat
dur amb aquest objectiu
fixat, i això l’ha portat a
“haver de deixar coses de
banda, com sortir algunes nits” per focalitzar-se
en el beisbol. Però també
afirmava que, realment,
“ha valgut la pena”. En
Justin és conscient que
ara comença una carrera de fons, on no és important arribar el primer,
sinó arribar, però, malgrat
això, no li falta ambició.
“Vull avançar de pressa
en la meva carrera, i espero poder assolir la cima
en 3 o 4 anys”, afirmava el
jove jugador dels Dodgers.

Tan bon punt en Justin va saber que Marc
Civit i Omar Hernández havien firmat, es va
“alegrar moltíssim per ells”, però, veient-ho
amb perspectiva, “va servir-me com a al·licient,
ja que sabia que si ells ho havien aconseguit,
jo també podia”. I és que, durant la seva trajectòria en el beisbol català, tots ells havien coincidit en repetides ocasions, en seleccions que,
per a en Justin, van jugar un paper clau en la
seva carrera. “Poder
participar en tots
els tornejos en què
he jugat m’ha ajudat
molt a poder ser on
sóc avui en dia. Tots
ells m’han fet perdre
la pressió que sentia
quan jugava, i per mi
ja és una cosa normal”, explicava Luna.
Això sí, per a ell, una
cosa està clara, i la
recomana a tothom
que aspiri poder seguir els seus passos.
“Només es pot treballar de valent i no
mirar mai enrere, entrenant tant com es
pugui, perquè ara ja
està demostrat que
arribar a les grans
lligues no és impossible”, concloïa Luna.

“ESPERO
ARRIBAR
AL CIM EN
3 O 4 ANYS”
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Equip directiu

OFICINA D’ATENCIÓ
ALS CLUBS

equip

ASSESORAMENT GRATUÏT
I SERVEIS
Comptable
Laboral
Fiscal
Subvencions
Jurídic
Lingüístic
Imatge

directiu
Òscar Milla Martínez
Vice-President 1r

Òscar Román Guiu
Secretari General

Càpsules i tallers formatius

Sophie Regnard
Vice-presidenta 2a
OFICINES

Juan Luis Giménez de
Cisneros i Ferrándiz
Tresorer

1. Barcelona Ciutat
2. Barcelona Comarques
3. Girona
4. Lleida
5. Tarragona
6. Terres de l’Ebre

Carles Fernández Roca
Vocal

PUNTS D’ATENCIÓ

La UFEC al servei dels Clubs
Jordi Vallès Mestres
President
Luis Martínez Pacheco
Vocal

7. Sabadell
8. Vidreres
9. Vic
10. Banyoles
11. Alt Pirineu i Aran
12. Manresa

Roser Jonás
Vocal

Informa-te’n:
www.oficinaclubs.cat
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Serveis a clubs i federats

Serveis a clubs i federats

serveis a
clubs i
federats
material per
promoció escolar

Túnel de bateig
inflable

Creació de clubs
Consell Català
de l’Esport

Oficina d’atenció a
clubs i delegacions
territorials – UFEC

Servei d’imatge -Seekstars

Servei jurídic –
Tribunal d’Arbitratge
Esportiu de Catalunya

Quadis – Lloguer de
cotxes i furgonetes amb
descompte del 10%

Hotel Front Air
Congress – Oferta anual

Johan Cruyff Institute
Descomptes del 20%
i 30% en diferents
masters universitaris

Clínica Dental Galindo -Descomptes per tractaments
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Notícies de la Federació

noticies
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noticies
de la

federacio
El CBs hèrcules l’h s’endú la
sèrie nacional sub-15 de beisbol
L’equip Sub-15 del CBS Hèrcules L’H
s’ha proclamat campió de la Sèrie Nacional Sub-15 a València-Gandia.
Els hospitalencs arrencaven el seu camí el títol
el passat dijous, on es van enfrontar als Navegantes
d’Almería i divendres a Estrellas Negras de Múrcia, a qui van derrotar per un contundent 18 a 3 i 23
a 1, i així passaven la fase de grups com a primers.
Amb aquest resultat, el CBS Hèrcules L’H va
arribar a les semifinals davant els Jabatos de
Huesca, on en un partit ajustat, la novena catalana van derrotar per 6 a 5, i així arribar a la
final on s’enfrontarien al Antorcha de València, un històric dels darreres campionats.
Diumenge 29 de Setembre tenia lloc la final,
on altre cop, els hospitalencs van sortir vencedors, desprès de derrotar al Antorcha per 18 a 11.

Amb aquest títol del CS Hèrcules L’H, aconsegueix una nova plaça per clubs catalans i
així en el Campionat d’Espanya Sub-15 del
2020 ser 4 equips catalans els participants.
Cal destacar, Mario Castell, jugador del CBS
Hèrcules L’H, que va finalitzar el campionat
amb 692 d’average, amb 1 HR, 1 triple, 3 doble,
i 4 hits, amb 10 carreres impulsades, i un cicle
de bateig en el partit davant Estrellas Negras,
per així emportar-se el millor batejador i millor jugador (MVP) del torneig. César Díaz va
ser nomenat millor llançador del torneig, per
així emportar-se tots els premis individuals.
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El CB barcelona campió d’espanya
sub-15 de beisbol per tercer any
consecutiu
L’equip Sub-15 del CB Barcelona, dirigit per Marc Juaneda
i Richard Badenas, s’ha proclamat campió d’Espanya Sub15, per tercer any consecutiu.
Els
barcelonins
defensaven el títol guanyat al 2017
i 2018, davant la seva afició
i jugant com a local al seu
camp, seu del Campionat
d’Espanya, sent subseu l’estadi municipal de Viladecans.
La fase de grups arrencava
amb tres victòries pels barcelonins, amb resultats de 16 a 4
davant Astros de València i 16 a
0 davant del Sant Boi, i destacar
la victòria per 2 a 1 davant dels
Marlins de Tenerife. Amb dues
victòries davant El Llano de Gijón i Miralbueno de Saragossa
i una derrota contra Irabia de
Pamplona, aconseguia l’equip
del CB Viladecans, altre representant català, la classificació
per semifinal, i així feia possible una semifinal catalana entre el CB Viladecans i el CB Barcelona. En canvi l’equip del CBS
Sant Boi, no va conèixer la victòria en la fase de grups, on va
caure derrotat per CB Barcelona, Marlins de Tenerife i Astros
de València, on aquests resultats els condemnaria a jugar el
partit per 7è i 8è classificat, que
els santboians van sortir vencedors davant del Llano de Gijón,
i així finalitzar en la 7a plaça i
mantenir la plaça de Catalunya
al Campionat d’Espanya 2020.

El camí al títol va enfrontar
als dos clubs catalans, el dissabte a les 17:00 hores, desprès
de que en la semifinal matinal, l’equip d’Irabia va vèncer
en un ajustat 7 a 6 als Marlins
de Tenerife. La semifinal va
caure a favor dels barcelonins,
desprès d’avançar-se al marcador des de el 1r inning, on
el resultat final va ser de 13 a
0 pels barcelonins, destacant
una gran ofensiva de tot l’equip.

Per altra banda, el CB Viladecans va finalitzar en 4a
plaça, al perdre per 2 a 1 davant de l’equip de Tenerife, en la final de consolació.

Amb aquest resultat, el CB
Barcelona va arribar a la final
davant l’Irabia de Pamplona,
que arribaven a la final amb
cap derrota en tot el campionat.

Destacar el domini dels
equips catalans en aquesta
categoria, ja que amb aquest
triomf del CB Barcelona, per
8è consecutiu es queda aquest
campionat a terres catalanes,
amb un total de 5 victòries
pel CB Barcelona, 2 pel CBS
Sant Boi i 1 pel CB Viladecans.

Diumenge 29 de Setembre
tenia lloc la final, on un gran
Peter Bonilla i encerts de l’ofensiva del CB Barcelona va liderar
l’equip i aconseguir el resultat
final de 4 a 0 pels barcelonins.
I així alçar-se amb el campionat per tercer any consecutiu.

Dos catalans van ser premiats individualment, Juan
Antonio Salazar va ser el millor llançador, i Peter Bonilla va
ser el millor jugador (MVP) del
campionat, tots dos de l’equip
guanyador
CB
Barcelona.
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1r partit al nou camp de
beisbol/softbol de Tarragona
El diumenge 29 de Setembre va tenir lloc la segona jornada de la Copa Catalunya 2019 d’Slowpitch, on els Wolves de Tarragona van poder disputar els
seus primers partits com a amfitrions.
Diumenge a les 10:00 va tenir lloc el 1r partit oficial al nou camp de beisbol/softbol de Tarragona, on es van enfrontar els Wolves de Tarragona, equip local, i els Vila-seca Gladiators.

El camp de beisbol/softbol es troba a les
Instal·lacions del Complex Educatiu de Tarragona, juntament amb altres esports.
Aquesta es la primera fase d’una nova instal·lació de beisbol/softbol, on properament
s’iniciaran varies fases per aquest nou camp,
tot recolzat per les diverses institucions.

Aquest nou camp és un fet històric, ja que per
primer cop en 90 anys de la FCBS, es disputen
partits oficials a la província de Tarragona, sens
dubte un pas endavant per arribar amb els beisbol
i softbol a les diferents províncies de Catalunya.

Nou conveni entre la FCBS i la
Universitat de Missouri
El president de la FCBS, el Sr. Jordi Vallès,
ha signat un conveni de col·laboració amb la
Sra. Carolina Escudero, responsable de la Universitat de Missouri en el Barcelona Program.
Aquest conveni tractarà la col·laboració de diferents alumnes de la Universitat de Missouri, qui faran
les pràctiques universitàries en la nostra federació.
La Federació Catalana es troba davant d’un gran
repte, ja que és el primer acord signat amb una Universitat americana, i de primer nivell. Segons el president “Volem aprofitar aquests primers contactes
amb Universitats americanes que hem aconseguit
aquest 2019, primer ha estat amb les visites dels
equip de softbol de Notre Dame de l’estat d’Indiana i de la Universitat de Maine,. Ara ens obrim a la
part acadèmica amb la Universitat de Missouri, que
ens aportarà un salt de qualitat pel que fa a les branques de marketing i comunicació que tant importants son en el dia a dia de la federació. A més, en
properes reunions, està previst obrir nous canals i
col·laboracions, pel que fa la possibilitat d’esportistes catalans obtinguin beques de beisbol i softbol”.
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El CBS Sant Boi es proclama
campió d’Espanya Sub-19 de Softbol
El CBS Sant Boi s’ha proclamat
campió
d’Espanya
de softbol Sub-19, desprès
de vèncer en la final catalana, per 8 a 0 al CB Viladecans.
La fase de grups arrencava
amb tres victòries per part del
CBS Sant Boi davant el CBS
Barcelona, el CBS Rivas i el
Lume BC, liderant així el Grup
A, avançant a les semifinals
com un dels favorits pel títol,
on l’acompanyaria el CBS Rivas, que va vèncer al CBS Barcelona en un partit ajustat, on
les barcelonines es complicaven la classificació a les semifinals. En l’altre grup, trobàvem
al CB Viladecans que va liderar
aquest, sense cap derrota i creuant així a semifinals davant el
Rivas, en aquest grup el segon

classificat va estar el Dridma
Rivas CdD, que va aconseguir
victòries davant del Fènix de
València i del Projecte-Gavà.
Amb aquests resultats s’arribava a uns encreuaments on
ens permetria una final catalana, i així va ser, les santboianes van vèncer per 9 a 0 al
Dridma, i les viladecanenques
van vèncer per 7 a 5 al Rivas.
Per altra banda el CBS Barcelona va finalitzar 5è classificat desprès de derrotar al CD
Fènix de València, i el Projecte-Gavà va finalitzar en 7a posició al guanyar al Lume BC.
L’equip dirigit per Xavier
Civit, va derrotar a la novena
vialdecanenca, gràcies a una

gran actuació de la llançadora
Ariadna Cerdà, i d’una ofensiva
encertada destacant la mateixa
llançadora i a Andrea Izquierdo amb dos hits cadascuna.
Els
premis
individuals
del Campionat van tenir ple
santboià, i son els següents:
MVP: Alba López
(CBS Sant Boi)
Millor pitcher: Ariadna Cerdà
(CBS Sant Boi)
Millor batejadora: Ariadna
Cerdà (CBS Sant Boi)
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El CBS Barcino i
el CB Barcelona
participants a la
Fase Final
1ª Divisió de Beisbol
Els dos representants catalans a la Fase Final
1ª Divisió de beisbol finalitzen en la 4a i 7a posició.
El CBS Barcelona va debutar amb victòria davant de Trasnos BC, seguit d’un altre triomf davant de Severo Ochoa, i així classificar per semifinals del campionat. Van finalitzar segons de
grup desprès de caure derrotats pel CBS Rivas.
Per altra banda, el CBS Barcino, que participava per primer cop en la fase final de 1ª Divisió,
va patir 3 derrotes en la fase de grup, davant del
Arga de Burlada i La Isla i Antorcha de València.
Els barcelonins van vèncer en el partit per la 7a
i 8a plaça per 13 a 3 a l’equip de Severo Ochoa.

El CBS Barcelona es va enfrontar al Antorcha de València en semifinals, on va caure derrotat per 12 a 4 , i això feia que els finalistes per una plaça a la Lliga Nacional de
2020 serien l’equip valencià i els CBS Rivas.
En la final va ser l’equip d’Antorcha que
va vèncer a l’equip de Rivas, i així guanyar una plaça per Divisió d’Honor. En la final de consolació, va ser La Isla qui va
vèncer al combinat barceloní per 9 a 5.

El CBS Hèrcules L’H s’endú el I Baseball Season Tournament
El passat cap de setmana va tenir lloc
el I Baseball Season Tournament, torneig
de la categoria Sub-16 de Beisbol, organitzat pel CBS Hèrcules L’H i el CBS Gavà, on
va participar el Whites Sharks de Portugal, els Rabbits de França i una representació de la Catalunya Baseball Academy.
Amb un total de 10 partits més la final,
disputats entre el camp de l’Hospitalet i el
camp de Can Torelló, el CBS Hèrcules L’H i
la CBA van arribar a la final d’aquest, on
l’equip hospitalenc va vèncer en aquesta.
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Marc Carrillo al
I Clínic de coaches de
la WBSC Continental
Baseball and Softball
Marc Carrillo, manager de la selecció catalana Junior League i responsable de promocions escolars, actes socials i
baseball5 de la FCBS, ha estat escollit per formar part del
primer clínic certificat per la WBSC, a celebrar-se en el USSSA Space Coast Complex, a la ciutat de Viera (Florida).
En aquest clínic que serà impartit a tècnics/ques de tot el
món, on el fi d’aquest serà que tots ells es preparin per donar diferents cursos de formació a diferents països d’arreu
del món, per ajudar al desenvolupament del beisbol i softbol.

Participació del CBS Sant Boi i
del CB Viladecans al Campionat
d’Espanya Sub-11 Beisbol
Desprès de 6 anys consecutius alçant-se com a campió
del Campionat d’Espanya Sub-11, en aquest 2019, el CBS
Sant Boi no ha pogut revalidar títol. En aquest cas ha estat
els Capitalinos de Gran Canaria BSC, els campions, després
de derrotar amb contundència a la EM de Madrid en la final.
L’equip del CBS Sant Boi va aconseguir arribar a
quarts de final, on va caure derrotat pel campió, els
Capitalinos, i així lluitar finalment per la 8a plaça.
Per altra banda, el CB Viladecans, no va passar la fase de grups, ja que en aquest va caure derrotat pels dos finalistes, l’equip de Gran Canaries
i la EM de Madrid, i va finalitzar en la 11ª posició,
Els jugadors més destacats de cada equip han estat Nacho Listorti pels viladecanencs i Ainhoa Echarri pels santboians, sent els MVPs dels seus equips.

25

El CBS Hèrcules L’H primer equip
català en participar a l’ESSL
Supercup Slowpitch
Un combinat del club hospitalenc ha participat del 17 al 20 d’Octubre, en la ESSL Supercup 2019 Slowpitch a Regensburg, Alemanya.
L’equip del Hèrcules L’H, participava per primer cop en un torneig de l’abast del ESSL Supecup, on un total de 16 participants, provinents
de Canadà, USA, Itàlia, Suïssa, Rep. Txeca, Holanda, Alemanya, Rep. Dominicana, Bèlgica i
Àustria, disputarien un torneig de gran nivell.
Els de l’Hospitalet van finalitzar en
14ª posició, però sens dubte han viscut una experiència única entre grandíssims
jugadors
d’Slowpitch
mundial.

L’ acadèmia de la República Txeca
“Red” s’emporta el XVI Torneig
Internacional Pedro Garcia &
4 Estrelles
Nou èxit del Torneig Internacional Pedro
Garcia & 4 Estrelles, en aquesta 16ª edició,
amb un total de 26 partits dividits en 3 dies,
iniciant-se el divendres 25 d’Octubre fins els
diumenge 28, i amb 10 equips participants.
Com ens té acostumat, de nou, hem viscut
tres dies de gran nivell de beisbol europeu,

on l’equip Red de l’Acadèmia de Rep. Txeca
ha estat el vencedor d’aquest torneig en una
gran final davant dels Lions Nettuno d’Itàlia.
Els equips locals del CBS Sant Boi han finalitzat en 5a i 9a posició desprès de no
poder classificar a les semifinals ja que
en la fase de grups van caure derrotats.
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Sant Boi i Gavà acullen el primer
campionat d’Europa de softbol
per a majors de 35 anys
El Baix Llobregat va ser, durant quatre dies, l’epicentre del
softbol a escala europea de la
modalitat per a jugadors i jugadores majors de 35 anys. Homes
i dones de fins a set països europeus van desplaçar-se fins a
Sant Boi i Gavà per prendre part
en el primer torneig europeu
d’aquestes característiques, separat en dues clares branques
en modalitats masculina i femenina. El torneig va donar el tret
de sortida el dimecres 30, i va
celebrar l’entrega de premis el
dissabte 2, sota les llums de Sant
Boi, després d’una quarantena
d’enfrontaments repartits entre les dues seus del campionat.
En la competició masculina
hi van prendre part un total de
vuit equips, entre ells la Selecció
Catalana comandada per Frank
Salas. Acompanyant a la selecció amfitriona també van competir els Magos de Tenerife, els
United Praga, els Capitalinos de
Gran Canaria, i les seleccions de
Dinamarca, Israel, Praga, Itàlia i
Suècia. Inicialment els enfrontaments es van separar en dos
grups, a causa de l’afluència
d’equips, on els dos millors de
cada agrupació obtenia el pas a

la fase final. Finalment, els Magos de Tenerife van aconseguir
emportar-se la victòria, proclamant-se campions d’Europa
sense conèixer la derrota després de batre als representants
danesos en una final que es va
resoldre amb un marcador de
7 a 0. La classificació final del
campionat va ser: Magos, Dinamarca, Israel, Capitalinos,
Itàlia, Praga, Suècia i Catalunya.
En la branca femenina, Catalunya no va comptar amb representació pròpia, però sí que
va veure com jugadores catalanes participaven en el conjunt
nacional, sota el nom de Miralbueno Softbol. En la competició
femenina només hi van participar sis equips, però el nivell
també es va mostrar molt elevat, amb dos clars dominadors
que es van acabar trobant a la
final: Itàlia i Miralbueno. Acompanyant a aquests dos conjunts,
també van participar en el campionat els combinats nacionals
de Bulgària, Suècia, Dinamarca
i la República Txeca. Al final de
la fase regular, tant Itàlia com
el combinat de Miralbueno havien sumat un rècord de 4 victòries i 1 derrota, veient-se les
cares a la gran
final després de
passar sense
problemes per
la fase prèvia.
Un cop a l’enfrontament decisiu, cap dels
dos equips va
afluixar, però
la potència de
les italianes va

acabar decantant la balança
cap al seu bàndol, emportant-se
el Campionat d’Europa amb un
8 a 0 a la final, que va estar marcada per les interrupccions,
després d’haver d’aturar el partit primer per pluja i més tard
per una fallada elèctrica que va
deixar el camp a les fosques.
Malgrat el resultat, les jugadores nacionals van defensar-se
amb tot el que tenien, però la
defensa i el bateig de les transalpines va marcar la diferència. La classificació final del
campionat femení va ser: Itàlia,
Miralbueno, República Txeca,
Bulgària, Suècia i Dinamarca.
Un cop acabades les dues
finals, i amb tots els conjunts
al terreny de joc, es va procedir a l’entrega de premis, amb
la presència de diverses autoritats, encapçalades per Gabriel Waage, president de la
Federació Europea de Softbol.
Acompanyant-lo també hi havia Jordi Vallès, president de la
Federació Catalana de Beisbol;
Nissen Jakobsen, vicepresidenta de la Federació Europea
de Softbol; Maria Antonia Barragán, regidora d’esports de
Sant Boi; Paco Izquierdo, president del CBS Sant Boi; i Sophie
Regnard, presidenta del CBS
Gavà. Un cop entregats tots
els premis, homenatges i fetes
totes les fotos corresponents
als guanyadors i guanyadores, el campionat es va cloure
amb una petita festa al camp
de beisbol, que va acomiadar i
celebrar el primer Campionat
d’Europa de Softbol Masters +35
fet a Europa, en territori català.
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Nou conveni amb l’empresa de
màrqueting Modula COMMUNICATION
El president de la FCBS, el Sr. Jordi Vallès,
signa un acord amb l’agencia de màrqueting
Modula Communication, dirigida per el Sr.
Jordi March, qui serà l’encarregada de l’elaboració dels vídeos-resums de les jornades
més importants del beisbol i softbol català.
També seran els encarregats de fer la revista
quatrimestral de la FCBS, amb tota la informació de competicions, seleccions, Acadèmia, activitats de club i diferents entrevistes.
El president de la FCBS, expressa la seva satisfacció en aquest nou acord ja que serà una
millora en la imatge de la nostra federació.

Els Swiss Toros s’emporten el
II Viladecans International
Slowpitch Tournament
Nou èxit del Torneig Internacional Viladecans d’Slowpitch, en aquesta 2ª edició, amb un total de 44 partits dividits
en 3 dies, i amb 14 equips participants.
De nou, hem viscut tres dies de gran nivell i diversió en les instal·lacions del Camp

Municipal de Viladecans de beisbol i softbol, on l’equip Swiss Toros ha estat el vencedor d’aquest torneig en una gran final
davant dels Legends del CB Viladecans.
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Clínic per llançadores de
softbol amb Lisa Birocci
Un total de 20 jugadores van
participar al Clínic de llançadores
de Lisa Birocci, celebrat el dilluns
11 i dimarts 12 de Novembre de
18:00 h a 20:30 h, al camp municipal de softbol de Sant Boi.
Aquest any, Lisa Birocci Banse
va tornar al terreny de joc per ajudar l’equip italià a classificar-se
als Jocs Olímpics de Tòquio 2020
i jugar al Saronno Softball ASD
al nord d’Itàlia. Els dos últims
anys va exercir com a entrenadora de PITXEIG i entrenadora de
PERFORMANCE per a la Selecció
Olímpica de Softbol italiana i ha
tingut una àmplia carrera professional i internacional. Va ser
membre plurianual de la D.E.S.
L’equip professional de softbol
de Caserta, Itàlia, i A.S.D. Bussolengo (2016), Itàlia després d’una
exitosa carrera de quatre anys a la
Universitat de Iowa. A la Univer-

sitat de Iowa, va ser dues vegades
NFCA All-American (2003, 2005),
tres vegades selecció de totes
les regions (2003-2005) i Big Ten
Pitcher de l’any (2003). Lisa ha
guanyat dues vegades 29 partits
en una sola temporada, fent-ho
al 2003 i al 2005. Durant la temporada 2009 a Itàlia, va ser nomenada MVP de la lliga italiana
de softbol de la Sèrie A1, liderant
el seu equip tant en el monticle
com al bateig. Lisa va formar part
de la Selecció Nacional italiana
el 2005, el 2006 i el 2009. Va participar als Campionats d’Europa
de 2005 a Praga, ajudant Itàlia a
aconseguir un primer lloc aquell any. El 2016, va tornar a Itàlia
per jugar a l’ASD Bussolengo
sota el seu amic i entrenador
de molt temps Enrico Obletter,
ajudant l’equip a guanyar el seu
5è campionat nacional a la lliga
Serie A1 i a competir a la Copa

Premiere de Staranzano, Itàlia.
A l’escena d’entrenadors de la
Divisió I, va ser assistent d’entrenador a la Universitat Bethune-Cookman de Daytona Beach,
Florida durant l’any 2006-07, així
com la seva formació més recent
com a entrenadora adjunta a la
Penn State University (20102013). A Bethune-Cookman i a
Penn State, va treballar amb el
personal de pitxeig i outfielders.
Lisa ha impartit lliçons individuals de softbol i ha dirigit
els seus propis campaments i
clíniques des del 2001. Actualment, Lisa exerceix com a directora nacional de pitxeig per a la
franquícia de Frozen Ropes USA.

Finalitza la Copa Catalunya de
beisbol i softbol
El passat cap de setmana, 9 i
10 de Novembre va tenir lloc la
jornada final de la Copa Catalunya 2019, on totes les categories
van disputar les finals o l’última
jornada de competició al camp
municipal de beisbol i softbol de
Barcelona, organitzat per la FCBS.
En les categories inferiors, s’ha
de destacar la gran participació
durant tota la Copa amb més de
80 nens i nenes menors de 10
anys, repartits entre CB Barcelona, CBS Sant Boi, CBS Hèrcules
L’H, CB Viladecans, CBS Gavà, BC
Manresa Drac’s i Escola Gresol,
que van tancar l´última jornada
plena d’un gran ambient i esportivitat entre tots els participants. Destacar també el primer
any del programa PlayballCAT

amb la participació bisetmanal
del CBS Sant Boi, CBS Barcino i
CB Viladecans, on els més petits
de 8 anys han pogut iniciar-se
al món del beisbol i softbol.
La Copa Catalunya 2019 ha tingut 11 competicions, 6 de beisbol
i 5 de softbol, on els més destacats han estat el CB Barcelona
en Beisbol i el CBS Sant Boi en
Softbol, amb 4 títols els barcelonins i 3 títols els santboians.
En la modalitat beisbol, el
CB Barcelona va ser el dominador de la Copa Catalunya 2019,
alçant les copes de les categories Sub14, Sub16, Sub18 i
Sènior. Per altra banda, el CBS
Sant Boi es va fer amb la categoria Sub-12 i el CBS Hèrcules

L’H, amb la Sènior 2ª Divisió.
En la modalitat de softbol, el
dominador va ser el CBS Sant
Boi, amb victòries a les categories Open i Sènior Femení. El CB
Viladecans es va alçar amb la de
la categoria Sub16 Softbol, i en el
cas d’Slowpitch i Sènior Masters
van ser el Vila-seca Gladiators i
el CBS Hèrcules L’H Black els respectius guanyadors de les finals.
Així finalitza la temporada 2019 del beisbol i softbol
català, amb un nou record de
partits, categories i competicions. On sens dubte seguirem
creixent per la temporada 2020.
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2019, un any ple d’èxits i
raons per celebrar
La Federació Catalana de Beisbol i Softbol ha tingut un any sencer de celebració, i el motiu no
és poc: ha arribat als 90 anys de
vida. I ho ha fet amb les millors
notícies possibles, tancant un
any on els èxits no han deixat
d’acumular-se. Més enllà del
fet que, a cada any que passa, la
quantitat de jugadors, equips i
categories segueix creixent, per
primera vegada en la història
del beisbol català, el reconeixement internacional ha estat
incessant durant aquest 2019,
assolint fites que semblaven
impensables fa no massa temps.
Les notícies més recents, però
a la vegada més remarcables,
ha estat el gran increment de
presència catalana a les lligues
dels Estats Units, país amb el qual
les relacions institucionals s’han
reforçat més que mai. Seguint el
camí marcat per Omar Hernández
i Marc Civit, que el passat 2018
van signar el seu primer contracte com a professionals amb les
franquícies dels Kansas City Royals i els Toronto Blue Rays respectivament, enguany han estat
Frank Hernández i Justin Luna,
tots dos jugadors formats a Catalunya, qui han signat contractes amb equips nord-americans.
Frank, que segueix les passes del
seu germà, ha posat rumb cap al
nord-est dels Estats Units, però
en el seu cas amb destí a Chicago, havent firmat un contracte
que el vincula amb els Cubs. Per
la seva banda, Luna ha arribat
a un acord per incorporar-se a
les files de Los Ángeles Dodgers,
campions de les Sèries Mundials
en fins a 6 ocasions. Però la feina

de despatxos no ha acabat aquí
aquest 2019, ja que la mateixa
Federació Catalana de Beisbol i
Softbol ha firmat un conveni de
col·laboració amb la Universitat
de Missouri per afavorir la realització de les pràctiques dels
estudiants de l’entitat a la FCBS.
“Ens obrim a la part acadèmica
amb la Universitat de Missouri,
que ens aportarà un salt de qualitat pel que fa a les branques de
màrqueting i comunicació que
tan important son en el dia a dia
de la Federació. A més, en pròximes reunions, està previst obrir
nous canals i col·laboracions, pel
que fa a la possibilitat d’esportistes catalans obtinguin beques de
beisbol i softbol”, remarcava Jordi Vallès, president de la FCBS.
Precisament la relació amb
universitats americanes ha estat
un dels aspectes més remarcables de l’any del 90è aniversari
de la FCBS, amb la visita de dos
equips americans, que s’han
enfrontat a la Selecció Catalana
Absoluta de Softbol. Les primeres a trepitjar els terrenys de joc
catalans van ser les jugadores
de la Universitat de Notre Dame,
situada al comtat d’Indiana. La
seva visita va venir marcada per
un clínic que van impartir les
americanes a les jugadores joves
dels clubs catalans, que van tenir
la possibilitat d’impregnar-se
del millor softbol, per posteriorment enfrontar-se a la Selecció
Catalana, que va caure per un
ajustat 4 a 0 en el partit que va
inaugurar les reformes del camp
de softbol de Montjuïc. Seguint
el camí iniciat per les jugadores
de Notre Dame el mes d’octubre,

a finals de novembre va ser la
Universitat de Maine qui va visitar Catalunya, repetint el mateix
programa seguit per Notre Dame,
impartint primerament un clínic
a les jugadores més joves i enfrontant-se a la Selecció Catalana
després, a qui va batre per 12 a 5.

Potencial nacional
Però no tot el vessant esportiu
d’aquest 2019 ha vingut de fora
de les fronteres de Catalunya, ja
que també s’ha vist que el potencial dels jugadors i jugadores
catalans no ha parat de créixer.
Com ja ve sent habitual, la progressió dels jugadors catalans ve
encapçalada per la Catalunya Baseball Academy, que encara una
nova temporada de formació extra a joves beisbolistes catalans,
cridats a ser el futur del beisbol
català. Amb 42 esportistes convocats per formar-ne part i amb
una temporada plena de grans
objectius, com repetir les gestes assolides prèviament, com
participar en les World Series, la
CBA ja treballa des d’aquest últim
mes per seguir creixent a marxes
forçades. Però per demostrar que
a Catalunya hi ha nivell no ens
n’hem pas d’anar a la pedrera,
ja que les mateixes Seleccions
Catalanes Absolutes de beisbol
i softbol han assolit fites importants enguany, emportant-se de
manera clara el Torneig dels 90
anys de la Federació Catalana de
Beisbol i Softbol. En softbol, el
conjunt català no va tenir rival,
i es va adjudicar el campionat
batent a Euskadi per un clar 8 a
1. En canvi, per la seva banda, el
conjunt masculí també va alçar

el trofeu, però patint en la final
contra la Selecció de Navarra, a la
que va batre per un ajustat 4 a 3.
Finalment, deixant les seleccions a part, les lligues i copes
regulars de clubs no han faltat
en l’any del 90è aniversari. Un
cop ja finalitzades totes
les categories de la Copa
Catalunya d’aquest 2019,
el club que més trofeus
ha acumulat ha estat el
CB Barcelona, que n’ha
sumat quatre (Sènior,
Sub-18, Sub-16 i Sub14), seguit de ben a prop
pel CBS Sant Boi, amb
tres copes (Sub-12 i Sènior i Open de Softbol).
En tercer lloc, i disputant-se algunes de les
finals amb els primers
classificats, l’Hèrcules
d’Hospitalet va alçar dos
trofeus (Sènior 2a Divisió i Sènior Màsters), un
més que el CB Viladecans (Sub-16 de Softbol)
i els Vila-seca Gladiators (Slowpitch), amb
una copa per cada un.

localitats. Seguint amb la labor
més enllà dels camps, també s’ha
posat fil a l’agulla al tercer any
del programa de “Beisbol per a
Tothom”, encapçalat per la FCBS
i que busca acostar aquest esport a totes les persones, sobre-

Beisbol dins i fora dels
terrenys de joc

tot a aquelles que no compten
amb els recursos necessaris o
que es troben en situacions delicades, i estant avalat per l’èxit
de les dues passades edicions.

Tot i que l’èxit esportiu d’aquest
2019 és encomiable, no tots els
mèrits han tingut lloc dins d’un
terreny de joc, ja que, a les escoles, despatxos i darrere les reixes
també s’han aconseguit fites importants l’any del 90è aniversari.
Primer de tot, des de la Federació
i els clubs catalans se segueix
apostant pel beisbol escolar com
a font de jugadors potencials a
incorporar-se a les competicions
federades. Tant és així, que des
del principi de l’any escolar ja
funcionen, i amb èxit, tots els
extraescolars de beisbol que es
porten a terme a Viladecans, Gavà
i a Manresa, amb diversos equips
i escoles involucrats en totes les

I ja per acabar el reguitzell
d’èxits assolits pel beisbol i el
softbol català aquest 2019, també
quedaran pel record i pel seu ús
totes les millores als terrenys
de joc catalans que hi ha hagut
enguany. Les primeres millores d’aquest 2019 han estat per
a camps ja existents, com és el
cas de l’estadi de Manresa, que ha
seguit les obres de construcció
i millora amb noves banquetes
o tanques delimitadores per als
bullpens, o el camp de softbol de
Montjuïc, al que s’ha instal·lat la
nova gespa artificial i les noves

31

torres de llums. Però no només
han estat aquests terrenys els beneficiats, ja que també s’han preparat i s’ha treballat en espais i
ciutats que prèviament no comptaven amb beisbol o softbol, com
el cas de Sant Adrià del Besos,
que encara l’ambiciós
projecte de ser el primer equip de Baseball
5 de Catalunya i que ja
compta amb un camp
per practicar l’esport,
o les millores al camp
de beisbol i softbol de
Tarragona, preparat, ja,
per la pràctica d’aquests
espor ts amb unes
condicions com toca.
90 anys no es fan
cada dia, però la salut
i tots els èxits que ha
acompanyat l’aniversari de la Federació
Catalana de Beisbol i
Softbol té tant mèrit
com la mateixa efemèride. La internacionalització dels equips i
esportistes catalans, el
bon nivell mostrat per
conjunts nacionals, l’aposta pel
beisbol més enllà dels camps o
les millores a les instal·lacions
catalanes són la prova de què
aquest 2019 ha seguit amb la pauta ascendent i de millora que ha
viscut el beisbol català aquests
últims anys. Ara tot està en mans
dels esportistes i persones vinculades al beisbol i el softbol català,
que ja han demostrat i s’han assegurat que aquests dos esports
cada dia estiguin en boca de més
gent, no només dins, sinó també
fora de les fronteres catalanes.
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El CBS Gavà i el Projecte arriben
a diferents acords de
col·laboració
El Club Beisbol i Softbol Gavà i el
Projecte Softbol Gavanenc han arribat a una sèrie d’acords per millorar
la relació entre les dues entitats i treballar plegats d’ara endavant. Entre
els acords hi ha la voluntat d’organitzar conjuntament diferents torneigs i crear un nou equip femení.

El beisbol Sant Adrià comença
el seu trasllat al Municipal de
Besòs
El compte enrere per començar a aprofitar una
instal·lació que funciona a mig gas com són les
Instal·lacions Municipals del Besòs ha començat.
El CBS Sant Adrià - BCN North ha iniciat els tràmits
amb l’Ajuntament de Sant Adrià per començar a
homologar i disputar partits al terreny contigu
al camp de futbol principal de la instal·lació.
Durant el mes de desembre es va dur a terme
l’adequació d’un solar ple de mala herba i en
desús des de fa anys. De moment, el club de beisbol adrianenc - qui entrena a l’Escola Túrbula començarà a adequar el terreny per desenvolupar
les seves jornades d’entrenaments i més endavant tractar homologar la pista per a la disputa de
partits de beisbol en categories inferiors i softbol.

Àrbitres i anotadors/es
internacionals al 2019
La temporada 2019 ens ha deixat 7 internacionals dels nostres comitès catalans. En l’apartat d’àrbitres, els tres internacionals han estat,
Michael Ulloa, com a àrbitre al Premier 12 a Taiwan, Cuauhtemoch Suárez, al European/Africa
Baseball Olympic Qualifier a Itàlia i Adolf Garcia,
millor àrbitre del 2019 a Catalunya, va participar
a la Prague Baseball Week a República Txeca.

Per part dels anotadors i anotadores, ens
van deixar quatre internacionals, Rocío Gutiérrez, anotadora dels Jocs Panamericans disputats a Perú, Marina Estoquera, va participar al
European B Pool Baseball a Bulgaria, Guillem
Alzamora, que fer el curs de Scoring Training a
USA, i va anotar al Asia/Oceania Olympic Qualifier a Taipei, i finalment, la millor anotadora
de la temporada a Catalunya, Elisabet Salvador,
que va ser present als Jocs Panamericans de
Perú i al America Olympic Qualifier a Canadà.
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Catalunya s’endú el títol en
beisbol i softbol al torneig
del 90 Aniversari de la FCBS
El cap de setmana del 23 i 24
de Novembre va tenir lloc el Torneig del 90 Aniversari de la FCBS,
on van participar 7 seleccions
autonòmiques absolutes, 3 en la
modalitat de softbol i 4 en beisbol.
En softbol, va iniciar-se el
torneig amb 3 partits el dissabte 23, on les tres participants
s’enfrontarien entre elles, la Selecció Catalan va ser la dominadora del dia, amb dues victòries davant la Selecció de la
Comunitat Valenciana i davant
Euskadi, per altra banda, la selecció de València va ser la vencedora davant la selecció basca.

Diumenge, tenia lloc la semifinal i final del torneig, on
per segon cop la Selecció de la
Comunitat Valenciana derrotava al combinat basc en la semifinal per així arribar a la final
d’aquest. Les catalanes com a
primers classificades i directament a la final, on van seguir
demostrant la seva superioritat
i així vèncer per 8 a 1 en la final
del torneig de softbol femení.
Per la part del beisbol, dissabte es disputarien les dues semifinals, amb els enfrontaments
entre C. Valenciana i Navarra, i
Catalunya davant Euskadi. A les

15:00 hores iniciava la primera d’aquestes on la selecció de
Navarra va sortir com a vencedora després de derrotar 8 – 2
al combinat valencià. En l’altre
semifinal, Catalunya va vèncer 14 a 4 a la Selecció d’Euskadi, desprès d’un gran partit
ofensiu del combinat català.
Diumenge, iniciava amb la
final de consolació, on el combinat valencià va derrotar 5 a 2 a
Euskadi. A les 11:30 hores, iniciava la final del beisbol, on desprès
d’un ajustat i gran partit entre
Catalunya i Navarra, els catalans
van alçar-se campions al derrotar 4-3 a la Selecció de Navarra.
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Catalunya tasta el softbol universitari americà en el 1r partit
internacional del camp de
Montjuïc de Softbol
La selecció absoluta de softbol femení va ser l’encarregada
d’estrenar el camp de softbol de
Montjuïc després de les millores que s’hi han fet els darrers
mesos, entre les quals destaquen la instal·lació de gespa
artificial, la col·locació d’un
marcador electrònic o d’enllumenat. En aquesta ocasió, la
Selecció Catalana, dirigida per
Xavier Civit, va rebre la visita
del conjunt de la Universitat de
Notre Dame americana, organització que participa en la màxima competició d’àmbit universitari de softbol als Estats Units.
Malgrat el gran nivell mostrat per les jugadores nord-americanes, el partit va estar igualat
durant les set entrades que va
durar, quan va finalitzar per un
ajustat 4 a 0 en el marcador. Com
a trets diferencials del partit, les
llançadores visitants van posar
les coses molt complicades a
les catalanes, que es van quedar
sense anotar, limitant en gran
manera l’ofensiva de les noies
de Xavier Civit. Per la seva part,
la bona labor al monticle de les
jugadores de la Universitat de
Notre Dame es va ajuntar amb
la resposta ofensiva d’aquestes,
que van aconseguir bones batades que anaven sumant carreres al marcador final. Malgrat
això, la bona feina defensiva de
les catalanes al terreny de joc va
impedir que la diferència de carreres fos més voluminosa, i va
situar el 4 a 0 final al marcador.

Just abans de l’inici del partit, es va procedir als homenatges i a l’acte d’inauguració com
a tal, amb la presència del regidor d’esports de la ciutat de
Barcelona, David Escudé; del
President de la Federació Catalana de Beisbol i Softbol, Jordi
Vallès; del President de la Real
Federación Española de Beisbol y Softbol, Julio Pernas; i
dels presidents del Club Beisbol
Barcelona i el Club de Beisbol i
Softbol Barcino, Josep Juaneda i Pilar Fort, respectivament.
En l’acte es va fer entrega d’un
record commemoratiu de l’acte a Escudé i a l’equip de Notre
Dame, com a participants del
partit inaugural. A més, també
es va comptar amb la presència
de la selecció espanyola de natació artística, que encara segueixen el somni de participar
en unes olimpíades, que van rebre una pilota de softbol de record de les mans de les jugadores catalanes que van participar

en el preolímpic. Just abans del
partit, Escudé va fer el parlament previ al llançament d’honor, que va llançar ell mateix.
Abans de l’enfrontament inaugural, i a petició de les jugadores americanes, també es va
impartir un clínic per a jugadores catalanes de categories
inferiors, en el que les jugadores de la Universitat de Notre
Dame els van ensenyar alguns
exercicis del més alt nivell, tocant gran part dels aspectes
que conformen el softbol, com
bateig, defensa o treball específic per a les llançadores.
Aquest clínic va acabar amb
una foto grupal i amb un intercanvi de samarretes a manera
de record, fet que es va repetir
a l’acabament del partit, quan
les jugadores nord-americanes
també van fer entrega de part
del material amb el qual s’havien desplaçat a Catalunya com
a obsequi final d’agraïment.
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La Selecció Catalana Sènior
Masters participa al I European
Masters Cup
La selecció catalana dirigida per Frank
Salas, va participar en el I European MAsters Cup, celebrat en terres catalanes.
El primer conjunt a debutar va ser Catalunya,
que va veure’s les cares amb els jugadors israelites el mateix dimecres a les 9 del matí, per acabar
disputant fins a quatre partits més. Malgrat la
guerra oferta per Catalunya, el nivell dels altres
competidors va resultar inabastable per als jugadors de Frank Salas, que van acabar el campionat
sense conèixer la victòria, limitat fortament en
termes ofensius, ja que el combinat català no va
poder davant la defensa i els llançadors rivals.

Les jugadores nord-americanes
van rendir en un gran nivell en
l’ofensiva, on es va veure un partit de
força carreres i batades, el partit va
finalitzar amb 12 a 5 en el marcador.
Amb aquesta activitat tanca
un gran any pel softbol català, on
dues visites d’universitats americanes i el torneig del 90 Aniversari, ha fet que les jugadores participin en més partits d’Alt Nivell.

noticies
de les

academies

2n partit universitari per la
Selecció Catalana Absoluta de
Softbol Femení
La selecció absoluta de softbol femení va
disputar el segon partit davant una universitat americana, al camp de softbol de Montjuïc. En aquesta ocasió, la Selecció Catalana,
dirigida per Xavier Civit, va rebre la visita del
conjunt de la Universitat de Maine, organització que participa en la màxima competició
d’àmbit universitari de softbol als Estats Units.
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Abans de l’enfrontament inaugural, i a petició de les jugadores americanes, també es va
impartir un clínic per a jugadores catalanes de
categories inferiors, en el que les jugadores de
la Universitat de Maine els van ensenyar alguns
exercicis del més alt nivell, tocant gran part dels
aspectes que conformen el softbol, com bateig,
defensa o treball específic per a les llançadores.

Frank
Hernàndez al
MLB College
Showcase Tour
Frank Hernández, jugador del CB Viladecans i de la Catalunya Baseball Academy, ha
estat convocat per la MLB per participar al
MLB College Showcase Tour, en l’equip format
per 33 jugadors d’arreu d’Europa i Austràlia.
Aquesta serà una oportunitat única per
enfrontar-se als millors jugadors de la seva
edat, i donar-se a conèixer davant de tots els
scouts que hi hauran en aquesta activitat.
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41 jugadors a la Catalunya
Baseball Academy
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noticies de

promocio
Per a la temporada 2020 la FCBS ha continuat
amb la Catalunya Baseball Academy com a eina
de tecnificació per a esportistes que desitgin millorar les seves habilitats i rendiment esportiu.
Juntament amb entrenaments específics per posicions, i la part de desenvolupament físic i força.
Un total de 41 jugadors van ser seleccionats entre
més de 55 jugadors que varen fer les proves d’accés.
Els jugadors seleccionats han estat: 10 del
CBS Sant Boi, Jesús Lander, Diego Alcalá, Ángel
Díaz, Gabriel Gil, Pere Ripoll, Toni Cortés, Hugo

León, Wendell Burguillos, Marcos Amador i Álvaro Huelves; 11 del CB Barcelona, Jordi Moreno, Wilker Uribe, Marc Moreno, Lluís Badenas,
Peter Bonilla, Zachary Freer, Juan A. Salazar,
Michael Sierra, Jesús Da Silva, Rodolfo Figueredo, Wander Suárez; 6 del CB Viladecans, Aleix
Moya, Darian Estrella, Xavier Cereceda, Manel
Leiva, Pol Peris i Sergi Romero; 8 del BC Manresa
Drac’s, Jan Massana, Oriol Massana, David Muñoz, Carles Horrillo, Joan Sallent, Vicent Vallès,
Marc Roca; 5 del CBS Hèrcules L’H, Rafelito Reyes, Samuel Salas, Mario Castell, Samil Cuevas
i Eric Giménez; i 1 del CBS Gavà, Rafa López.

Arriba la Catalunya
Softball Academy 2020
Per la temporada 2020 la FCBS ha volgut
iniciar la Catalunya Softball Academy, com a
eina de tecnificació per a esportistes que desitgin millora les habilitats i rendiment esportiu.
Aquesta constarà de part de preparació física, on les jugadors catalanes que formen part
de la selecció absoluta i amb l’objectiu de participar en diferents esdeveniments internacionals, també participaran per millorar la seva
preparació; i una segona part tècnica, on les
mateixes jugadores internacionals i els tècnics
de l’Acadèmia de beisbol seran els encarregats de coordinar i aportar la seva experiència.

Les jugadores inscrites son: Valentina Ramos (CB Barcelona), Sonia Benedicto (Projecte-CBS Gavà), Samara Pinilla (CBS Sant
Boi), Carla Fernández (CBS Sant Boi), Judith Rodrigo (CBS Sant Boi), Nuria Bordanoba (CBS Sant Boi), Eva Garcia (CBS Sant Boi),
Alba Luque (CBS Sant Boi), Emma Del Pino
(CB Viladecans), Júlia Sebastián (CB Viladecans), Maria Valls (CB Viladecans), Yaritza
Luna (CB Viladecans), Lucia Parron (CB Viladecans) i Alejandra Garcia (CB Viladecans).

Inici de la
1ª Lliga Escolar
a Manresa
El BC Manresa ha aconseguit juntament amb
el Consell Esportiu del Bages, la Federació Catalana de Beisbol i Softbol i l’Ajuntament de
Manresa, la primera lliga escolar de beisbol,
amb un total de 9 escoles en tota la comarca.
La Sèquia, Jaume Balmes, Sant Miquel,
Joventut, Puigsoler, Ametllers, Pompeu Fabra, Flama i Fedac, seran les nou escoles,

amb una aportació total de 91 jugadors/
es que iniciaran aquest proper mes d’Octubre la Lliga Escolar de Beisbol a Manresa.
Cada escola tindrà una sessió setmanal de
beisbol, impartida per 3 monitors del BC Manresa Drac’s. Mensualment es disputarà una jornada de partits entre les escoles participants.

El beisbol i el softbol
arribarà al Consell
Esportiu del Vallès
Occidental
Nou àcord amb el Consell Esportiu del Vallès
Occidental - Terrassa. Per iniciar les promocions
i formacions del beisbol i softbol a les escoles.

En el proper curs 2020 – 2021, la FCBS i
el Consell Esportiu arrencaran el pla d’expansió del beisbol i softbol en la comarca.
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Nova lliga escolar de beisbol
a Viladecans
En el mes de Novembre, vam tenir molt bones
noticies per la ciutat de Viladecans, on es va confirmar l’inici de la 1ª Lliga Escolar de Beisbol a la
ciutat, amb la participació de 7 equips (5 escoles),
i un total de més de 300 alumnes participants .

Gràcies al Consell Esportiu del Baix Llobregat i a l’Ajuntament de Viladecans
per fer possible aquest nou gran projecte.

Gràcies al CB Viladecans i el coordinador de
promocions de la FCBS, Marc Carrillo, s’ha realitzat
una important promoció de beisbol i softbol escolar a diferents escoles de la ciutat, on destaca l’escola Germans Amat i Targa, on l’AMPA del centre
oferirà el nostre esport com activitat extraescolar.
Seguim amb l’objectiu de fer créixer i d’organitzar el beisbol i softbol en l’àmbit escolar a a totes
les ciutats catalanes, i esperem que aquesta sigui
la primera de moltes bones noticies que vindran.

34 monitors al Curs de Nivell 0
per a promocions escolars
El dia 21 de Desembre de 2019, a les 10 h.
Arrencava el I Curs de Monitor de Promoció́
Escolar (Nivell 0), que es va realitzarà a les
instal·lacions de l’escola Gresol (Terrassa).
Aquest curs, dirigit a totes aquelles persones que tinguin interès en poder col·laborar amb els seus clubs i amb la FCBS,
en les promocions per a la temporada
2020, va tenir un total de X participants.
Tots ells van finalitzar el curs de 4h., entre teoria i pràctica, aprenent les nocions
més importants per duu a terme les promocions escolars al nivell més satisfactori .
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dalitats esportives diferents, i
les úniques que hi van debutar
van ser el bàdminton i el beisbol. Però com va afectar l’entrada
d’un esport tan americà tant als
jocs olímpics com a Catalunya?

EL BEISBOL HAVIA
ESTAT ESPORT
D’EXHIBICIÓ FINS
EN DUES OCASIONS,
PERÒ NO VA SER
OLÍMPIC FINS A
BARCELONA ‘92

barcelona,
un somni pel beisbol
el beisbol va ser esport olimpic per primera vegada l’any 1992 a
barcelona, una ciutat amb poca cultura de beisbol
L’arribada d’aquest esport va marcar un abans i un despres en el
beisbol catala, sobretot per les infraestructures

eloi puigferrer
grau
El beisbol és l’esport més
practicat a uns 20 països arreu
del món, sobretot a Amèrica
del Sud, d’on surten els millors
jugadors i seleccions del planeta. L’origen d’aquest esport,
que sempre rep l’etiqueta de
ser l’esport americà per antonomàsia juntament amb el futbol americà, data de molts anys
enrere, ja que es té constància
de la pràctica d’algun esport o
joc que implicava una pilota i
un pal als temps dels egipcis
o els grecs. Tot i això, malgrat
que la paraula base ball ja es
començava a fer servir als anys
1740, el naixement del beisbol
modern que es practica avui
en dia no va ser fins al 1839, de
les mans d’Abner Doubleday, a
Cooperstown, als Estats Units.
D’ençà que va aparèixer aquest

esport en el panorama esportiu mundial, països com els
mateixos Estats Units, Japó
o Veneçuela han creat les seves lligues professionals, que
són de les millors del planeta, i les que ajunten als millors jugadors d’arreu del món.

Barcelona,
seu del
beisbol
mundial

Paral·lelament al naixement
i auge del beisbol a tot el món,
un altre esdeveniment que
també té arrels a l’època grega
estava començant a veure la
llum: els Jocs Olímpics d’Estiu, que van celebrar la primera
edició l’any 1896 a Atenes, on
s’havia iniciat aquest esdeveniment feia milers d’anys. I, malgrat que tant el beisbol com les
olimpíades tenen una data de
naixement relativament propera l’una de l’altre, els seus
camins no es van creuar fins a
l’any 1992, a la ciutat de Barcelona, on la cultura d’aquest esport
era, i encara segueix sent, clarament inferior a la d’altres països on aquest n’és l’esport rei.

La primera aparició del beisbol en la llista d’esports olímpics
es va fer esperar 88 anys des de la
creació dels jocs, però la relació
del beisbol amb les olimpíades ja
venia de més enrere, quan havia
estat fins en dues ocasions un
esport d’exhibició. La primera
vegada que es va poder veure
beisbol en unes olimpíades va
ser ben aviat, concretament a
les de San Luís, el 1904, en la
que seria la tercera edició dels
jocs. La seva presència es va tornar a repetir als JJOO de Seül,
el 1988, en la que va ser la prova final abans d’entrar-lo en la
llista definitiva per Barcelona
‘92. Als jocs olímpics del 1992
hi va haver un total de 34 mo-

Pels Jocs Olímpics en si, el
beisbol va passar a ser un esport
més a la llarga llista de modalitats incloses, i que més endavant,
a Londres 2012, va ser eliminat
degut a polèmiques relacionades
amb dopatge1 . A la capital catalana, en canvi, els jocs del 1992
van suposar un abans i un després. A Barcelona, i a Catalunya
en general, el beisbol ja existia
des de principis del segle XX, i
de manera organitzada des del
1929, quan va néixer la Federació
Catalana de Beisbol i Softbol, que
agafava el relleu de la Sociedad
Hispano-Americana de Base-ball
-la primera entitat que va regular
aquest esport a Barcelona i a Catalunya-, però no era, ni de tros, un
esport professional. Lorenzo García “Loren”, que va ser el pitching
coach2 de l’equip tècnic que va
dirigir el combinat nacional als
jocs, explica que “aleshores, aquí
a Catalunya les condicions eren
adequades, però la diferència de
nivell amb les grans potències
era abismal. Aquí no érem jugadors ni entrenadors professionals, i tot i això ens vam trobar
en uns Jocs Olímpics”, explica.

1
2

Un salt
abismal en
la millora
d’instal·lacions
Abans de l’arribada dels Jocs
Olímpics, en cap lloc de Catalunya hi havia un terreny de joc
que fos homologat ni que tingués
les mides necessàries per a un
esdeveniment d’aquest nivell,
però en aquest aspecte és on més
va guanyar el beisbol català. En
vistes de l’arribada dels jocs, a
Catalunya es van construir fins
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a tres camps olímpics de beisbol, a l’Hospitalet, Viladecans i
Barcelona, sent el primer la seu
olímpica oficial d’aquest esport.
El camp de la Feixa Llarga, a
l’Hospitalet, va ser un salt qualitatiu abismal pel que fa al nivell de les instal·lacions per a la
pràctica del beisbol a Catalunya,
amb capacitat per a fins a vuit
mil persones i amb un terreny
de joc immillorable. Acompanyant a l’estadi de la Feixa Llarga,
l’estadi municipal de Viladecans
no es va quedar enrere, agafant
el paper de subseu olímpica.
Tancant la trilogia de camps de
beisbol olímpics, l’estadi Carlos
Pérez de Rozas, a Montjuïc, va
agafar un paper més secundari, com a camp d’entrenament
per als combinats nacionals.

Camp de beisbol de La Feixa Llarga, a Hospitalet | Arxiu FCBS

El Comité Olímpic Internacional ha tornat a admetre el beisbol i el softbol com a esports olímpics de cara als JJOO de Tokio 2020
Pitching Coach: qui gestiona els canvas de llançadors, llançaments i rotacions dels llançadors o pitchers
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Jordi Homs era aleshores
el gerent d’esports a la ciutat
d’Hospitalet, i recorda l’estadi
de la Feixa Llarga com “la millor
infraestructura que existia al
continent europeu”, però també
recorda que “quan ens van adjudicar el beisbol, ningú sabia de
què anava, i la ciutat ni tan sols
tenia un equip aleshores. Per
això ens va tocar moure’ns i buscar-nos
la vida per saber
com construir un estadi olímpic d’aquest
estil”. Per a Homs, però,
viure l’experiència de ser
una seu olímpica d’un esport com el beisbol va ser
única. “Per a nosaltres va
ser tot un repte, però vam fer
el millor que vam saber, i vam
estar a l’altura. És un dels millors records que tinc”, explica.

uns centenars de metres enllà, en el que ara és el camp
de l’Hèrcules d’Hospitalet, i on
s’ubicava l’estadi olímpic es
va construir l’actual camp del
CE Hospitalet. “Un cop passats
els jocs, vam intentar dinamitzar el beisbol a la ciutat, i fins
i tot va venir un equip de Barcelona3 , però al final l’estadi va
desaparèixer”, explica Homs,
“i va ser una oportunitat perduda, ja que
ens van oferir

L’estadi que va ser la primera seu olímpica de beisbol al món, però, ja no existeix.
Actualment, les seves graderies
les omplen aficionats d’un altre
esport molt més arrelat a la ciutat:
el futbol. El beisbol va ser desplaçat

ser la seu de l’expansió de la
Major League Baseball a Europa aleshores, però l’ajuntament tenia altres prioritats. Jo vaig fer un
estudi de viabilitat del
projecte, i hauria funcionat, convertint la ciutat en el centre del beisbol català i europeu, però a vegades a
la política i als polítics els falta
visió de futur”, conclou Homs.

JORDI HOMS: “ENS
VAN OFERIR SER
LA SEU DE LA MLB
A EUROPA, PERÒ
L’AJUNTAMENT
TENIA ALTRES
PRIORITATS”

Cobi amb temàtica de beisbol
3

Anteriorment, l’Hèrcules jugaba al barri de Les Corts, a Barcelona. Després dels Jocs Olímpics es va desplaçar a Hospitalet
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reconeixement a
un any inoblidable
El 2019 ha estat un any per
recordar pel beisbol i softbol català, i la millor manera de celebrar un any ple d'èxits és amb
la ja tradicional festa d’aquests
dos esports: la Gala de la Federació Catalana de Beisbol i Softbol. Aquesta iniciativa enguany
celebrava la seva sisena edició, i
ho va fer amb Barcelona com a
seu central, agafant el relleu de
Manresa, la seu en la gala de reconeixement als èxits de 2018.
I, com cada any, els actes centrals de la festa del beisbol i el
softbol català van estar centrats
en els guardons entregats pels
mèrits esportius aconseguits
per tots els esportistes, entrenadors, àrbitres, anotadors i clubs
durant tot el 2019, a més dels
ja habituals reconeixements a
tots els participants en seleccions catalanes o nacionals.
Amb el CaixaForum com a
centre neuràlgic de la VI Gala de
la Federació Catalana de Beisbol i
Softbol, a dos quarts de vuit del divendres 24 de gener la sala d'actes ja estava plena a vessar, amb
més de 350 persones esperant
per gaudir de la festa del beisbol i
el softbol. I, comandats pel ja habitual presentador Jordi Mèlich,
els primers a pujar a l'escenari
van ser els representants dels
clubs catalans, que van pujar a

recollir el tradicional reconeixement per tots els trofeus aconseguits durant la passada temporada. El relleu directe dels clubs
sobre l'escenari el van agafar els
jugadors, jugadores i tècnics que
durant aquest passat 2019 van
participar en seleccions nacionals. Concretament, van pujar a
rebre els reconeixements els jugadors de les seleccions Júnior,
que va participar en el Mundial a
Corea del Sud, i Absoluta de beisbol, que van lluitar en l'Europeu
d’Alemanya i per una plaça en el
Preolímpic a Itàlia, com també
van fer les jugadores de la Selecció Espanyola Absoluta de Softbol, disputant l’Europeu a Republica Txeca i posteriorment el
Preolímpic d’Holanda, que també van rebre el reconeixement.

Amb els guardons ja en mans
dels clubs i jugadors, va arribar
el moment més esperat de la
Gala: l'entrega dels premis individuals. Els primers a pujar
a l'escenari per rebre’ls van ser
els àrbitres i anotadors, seguits
pels entrenadors de beisbol i
softbol, que ja van donar pas
als reconeixements purament
esportius. Començant per la
categoria Sub-14 de beisbol i
passant per totes les modalitats
tant de beisbol com de softbol
fins a arribar al Sènior Divisió
d'Honor, van rebre els premis
els millors batejadors, llançadors i jugadors de totes les categories pel seu rendiment durant
la passada Lliga Catalana. Seguidament també va arribar el
moment de reconèixer la feina
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feta per les Seleccions Catalanes enguany en tots els tornejos
internacionals en què van prendre part. En total, es van premiar
cinc seleccions, dues de beisbol
i tres de softbol: els conjunts
participants en la Little League i
la Junior League de beisbol, a terres
polaques, per
una banda, i
les seleccions
catalanes de
Sub-16, participant en la
PONY League
de
Txequia,
Sub-13,
qui
va participar
en l'Europeu
de la categoria a Itàlia,
i de Softbol
Màsters, que
també van lluitar en la competició europeam organtizada a casa nostra, a les instalacions de Sant Boi i Gavà.
Per posar el punt final a la
VI Gala de la Federació Catalana de Beisbol i Softbol no es
podien oblidar les distincions
especials, tot un clàssic en la

Gala FCBS

gala. Enguany, es van entregar
4 distincions: a Jordi Cortadella i Ferran Guillén, per la seva
constant labor fotogràfica i audiovisual en el món del beisbol;
al Consell Esportiu del Baix Llobregat, per la feina conjunta feta

en el projecte Juga Verd Play;
a Justin Luna i Frank Hernández, jugadors catalans que han
firmat enguany un contracte
professional com a jugadors; i
una distinció in memoriam a
Manolo García, "Manolito", qui
ens va deixar aquest 2019 i va
tenir un paper molt important
en la història del beisbol català.

Així, la Federació Catalana
i tota la família del beisbol i el
softbol català va acomiadar com
calia un any que ha estat ple
d'èxits i que serà, sens dubte,
inoblidable per a tothom. Amb
més èxits, més reconeixements,
més esportistes
i més presència
internacional
que mai, el 2019
va deixar molt
bones sensacions que, sens
dubte, s'intentaran repetir, i
fins i tot millorar, en aquest
2020,
que
també s'acosta amb molt
beisbol i softbol per davant.
En aquest nou
any,
tindrem
l’incorporació del Ebaseball, dins d’un nou projecte que
abarca 11 federacions, liderat
per la UFEC i el Consell Català de l’esport; per altra banda,
tindrem la Catalunya Softball
Academy, nou centre de tecnificació per el softbol femení, i tindrem el 75è aniversari d’un històric, com es el CB Viladecans.
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clubs
de
la

resum de les
competicions
del 2019
campionats de
catalunya
PLAYBALLCAT
Participants:
CBS Barcino
CBS Gavà
CBS Sant Boi
CB Viladecans

SUB-10 BEISBOL

fcbs
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Participants:
CBS Gavà
CBS Hèrcules L’H
BC Manresa Drac’s
CBS Sant Boi Patufets
CBS Sant Boi Anacletos
CB Viladecans

SUB-12 BEISBOL
Classificació:
1. CBS Sant Boi Ramonets
2. CB Viladecans
3. CBS Barcelona
4. CBS Hèrcules L’H
5. CBS Gavà
6. CBS Sant Boi Pitus

SUB-14 BEISBOL
Classificació:
1. CBS Sant Boi
2. CBS Barcelona Red
3. CB Viladecans
4. BC Manresa Drac’s
5. CBS Sant Boi Santboians
6. CBS Gavà
7. CBS Hèrcules L’H
8. CBS Barcelona Blue

SUB-16 BEISBOL
Classificació:
1. CBS Barcelona
2. CBS Hèrcules L’H
3. CB Viladecans
4. CBS Sant Boi
5. CBS Gavà
6. BC Manresa Drac’s

SUB-18 BEISBOL
Classificació
1. CBS Barcelona
2. CB Viladecans
3. CBS Sant Boi
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SÈNIOR 2ª DIVISIÓ
BEISBOL
Classificació:
1. CBS Hèrcules L’H 2015
2. CBS Barcelona
3. CBS Hèrcules L’H 1940
4. CBS Wolves Tarragona

SÈNIOR 1ª DIVISIÓ
BEISBOL
Classificació:
1. CBS Barcino
2. CBS Barcelona
3. CB Viladecans Old Stars
4. CBS Hèrcules L’H
5. CBS Sant Boi
6. CBS Gavà
7. CB Viladecans Athletics
8. BC Manresa Drac’s

SÈNIOR DH
BEISBOL
Classificació:
1. CB Viladecans
2. CBS Barcelona
3. CBS Sant Boi
4. CBS Hèrcules L’H

SUB-16 SOFTBOL
Classificació:
1. CB Viladecans
2. CBS Sant Boi
3. CBS Sant Boi Santboianes
4. CBS Gavà – CBS Barcelona

OPEN SOFTBOL
Classificació:
1. CBS Sant Boi
2. CB Viladecans
3. CBS Barcelona
4. CBS Hèrcules L’H

SÈNIOR DH
SOFTBOL
Classificació:
1. CB Viladecans
2. CBS Sant Boi
3. Projecte – Gavà
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SÈNIOR MASTERS
SOFTBOL
Classificació:
1. Vila-seca Gladiators BSC
2. CBS Barcino Aguilas
3. CBS Hèrcules L’H Black
4. CBS Barcino Panas
5. CBS Hèrcules L’H Jinchos
6. CB Viladecans Chuchos
7. CBS Hèrcules L’H White
8. CBS Barcino

SLOWPITCH
Classificació:
1. CB Viladecans
2. BC Manresa Drac’s
3. CBS Hèrcules L’H Fusión
4. CBS Gavà
5. CBS Barcelona
6. CBS Barcino
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copes de catalunya
PLAYBALLCAT
Participants:
CBS Barcino
CBS Gavà
CBS Sant Boi
CB Viladecans

SUB-10 BEISBOL
Participants:
CBS Barcelona
CBS Gavà
CBS Hèrcules L’H
BC Manresa Drac’s
CBS Sant Boi Patufets
CBS Sant Boi Anacletos
CB Viladecans

SUB-12 BEISBOL
Classificació:
1. CBS Sant Boi Ramonets
2. CB Viladecans
3. CBS Barcelona
4. CBS Hèrcules L’H
5. CBS Gavà
6. CBS Sant Boi Pitus

SUB-14 BEISBOL
Classificació:
1. CBS Barcelona Red
2. CBS Sant Boi
3. CBS Barcelona Blue
4. BC Manresa Drac’s
5. CBS Hèrcules L’H
6. CB Viladecans
7. CBS Sant Boi Santboians
8. CBS Gavà

SUB-16 BEISBOL

OPEN SOFTBOL

Classificació:
1. CBS Barcelona
2. CBS Hèrcules L’H
3. CBS Sant Boi
4. CB Viladecans
5. CBS Gavà
6. BC Manresa Drac’s

Classificació:
1. CBS Sant Boi
2. CB Viladecans
3. CBS Barcelona
4. CBS Hèrcules L’H

SUB-18 BEISBOL
Classificació
1. CBS Barcelona
2. CBS Sant Boi
3. CB Viladecans

SÈNIOR 2ª DIVISIÓ
BEISBOL
Classificació:
1. CBS Hèrcules L’H
2. CBS Barcelona
3. CBS Wolves Tarragona
4. CB Viladecans

SÈNIOR BEISBOL
Classificació:
1. CBS Barcelona Blue
2. CB Viladecans White
3. CBS Sant Boi
4. CB Viladecans Black
5. CBS Barcelona Red
6. BC Manresa Drac’s
7. CBS Barcino
8. CB Viladecans Yellow
9. CBS Hèrcules L’H
10. CBS Gavà

SUB-16 SOFTBOL
Classificació:
1. CB Viladecans
2. CBS Sant Boi Santboianes
3. CBS Sant Boi
4. CBS Gavà – CBS Barcelona

SÈNIOR SOFTBOL
Classificació:
1. CBS Sant Boi
2. CB Viladecans
3. Projecte – Gavà

SÈNIOR MASTERS
SOFTBOL
Classificació:
1. CBS Hèrcules L’H Black
2. CB Viladecans Bulldogs
3. CBS Barcino Aguilas
4. Vila-seca Gladiators BSC
5. CBS Hèrcules L’H White
6. CBS Barcino Panas
7. CBS Hèrcules L’H Jinchos
8. CBS Wolves Tarragona
9. CB Viladecans Chuchos
10. CBS Barcino

SLOWPITCH
Classificació:
1. Vila-seca Gladiators BSC
2. CBS Hèrcules L’H Fusión
3. BC Manresa Drac’s
4. CBS Gavà
5. CBS Barcelona
6. CB Viladecans
7. CBS Wolves Tarragona
8. CBS Barcino
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torneig fcbs
LIGA SÓFBOL
OPEN
Seu: Catalunya i Saragossa
Participants:
CBS Sant Boi
CBS Barcelona
CB Viladecans
CBS Miralbueno Zaragoza
CBS Piratas València

CATALUNYA BASEBALL WEEK U12/
Little League
Seu: Viladecans i Gavà
Data: 8 al 10 de Març
Classificació:
1. Catalunya Red
2. Deutsche B. Academy (GER)
3. London Archers (GB)
4. Aragón
5. Catalunya Black

torneig de club

CATALUNYA BASE- TORNEIG 90
BALL WEEK U15/ ANIVERSARI
FCBS - Softbol
Little League
Seu: Viladecans i Barcelona
Data: 8 al 10 de Març
Classificació:
1. Aragón
2. Catalunya B. Academy
3. London Archers (GB)
4. Berlin BBBA (GER)
5. Bulls Rescaldina (ITA)
6. KMC Ambassadors (USA/GER)

TORNEIG 90
ANIVERSARI
FCBS - Beisbol
Seu: Barcelona
Data: 23 al 24 de Novembre
Classificació:
1. Catalunya
2. Navarra
3. Comunitat Valenciana
4. Euskadi
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Seu: Barcelona
Data: 23 al 24 de Novembre
Classificació:
1. Catalunya
2. Comunitat Valenciana
3. Euskadi

I TORNEIG
INTERNACIONAL
BASEBALL 5 JUNIOR CUP
Organitzador: CBS BCN North
– Sant Adrià
Seu: Sant Adrià del Besòs
Data: 6 al 7 de Juny
Classificació:
1. CBS Hèrcules L’H
2. CBS BCN North – Sant Adrià
3. Escola Túrbula
4. CBS Barcelona
5. CB Viladecans
6. IES Rubió i Ors

I TORNEIG
INTERNACIONAL
BASEBALL 5 OPEN CUP
Organitzador: CBS BCN North
– Sant Adrià
Seu: Sant Adrià del Besòs
Data: 6 al 7 de Juny
Classificació:
1. Bedrocks (HOL)
2. CBS Barcelona Blue
3. CBS Barcelona Red
4. CBS Hèrcules L’H
5. CBS BCN North – Sant Adrià
6. CB Viladecans

XXX TORNEIG
INTERNACIONAL
VILA DE GAVÀ –
Sub-10
Organitzador: CBS Gavà
Seu: Gavà
Data: 28 al 30 de Juny
Classificació:
1. Rabbits (FRA)
2. Jabatos Huesca
3. CBS Sant Boi
4. CBS Gavà
5. CB Viladecans

XXX TORNEIG
INTERNACIONAL
VILA DE GAVÀ –
Sub-14
Organitzador: CBS Gavà
Seu: Gavà
Data: 28 al 30 de Juny
Classificació:
1. Pitcher’s (FRA)
2. Jabatos Huesca
3. CBS Sant Boi
4. CB Viladecans
5. CBS Barcelona
6. CBS Hèrcules L’H
7. Rabbits (FRA)
8. CBS Gavà

VII TORNEIG
INTERNACIONAL
PEDRO GARCIA &
4 ESTRELLES –
Sub-13
Organitzador: CBS Sant Boi
Seu: Sant Boi
Data: 25 al 27 d’Octubre
Classificació:
1. Czech Baseball Red (CZE)
2. Lions Nettuno (ITA)
3. London Archers (GB)
4. Dutch Tigers (HOL)
5. CBS Sant Boi
6. Czech Baseball Blue (CZE)
7. Navarra
8. Pole Montpelier (FRA)
9. Deutsche B. Academy (GER)
10. CBS Sant Boi Santboians

II VILADECANS
INTERNACIONAL
SLOWPITCH
TOURNAMENT
Organitzador: CB Viladecans
Seu: Viladecans
Data: 1 al 3 de Novembre
Classificació:
1. Swiss Toros (SWI)
2. CB Viladecans Legends
3. Vila-seca Gladiators BSC
4. CBS Hèrcules L’H Black
5. Basel Beasts 1 (SWI)
6. Legal Aliens (GER)
7. Royal Monkeys (AUT)
8. CB Vialdecans Black
9. CBS Barcino 2
10. Dragones UK (GB)
11. BC Manresa Drac’s
12. Basel Beasts 2 (SWI)
13. CBS Barcino 1
14. CBS Hèrcules L’H Softbol
15. CB Viladecans Yellow
16. Jabalis Miralbueno
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I TORNEIG
INTERNACIONAL DE LA
MERCÈ SOFTBOL MASTER
Organitzador: CBS Barcino
Seu: Barcelona
Data: 20 al 22 de Setembre
Classificació:
1. Astros Madrid
2. Vila-seca Gladiators BSC
3. CB Viladecans Black
4. Diamantes Zaragoza
5. Caracas Madrid
6. CB Viladecans Yellow
7. Rookies Madrid
8. CBS Barcino
9. CBS Gavà
10. CBS Hèrcules L’H
11. CBS Barcino Panas
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BASEBALL SEASON
TOURNAMENT U16
Organitzador: CBS Hèrcules L’H i CBS Gavà
Seu: L’Hospitalet i Gavà
Data: 4 al 6 d’Octubre
Classificació:
1. CBS Hèrcules L’H
2. Catalunya B. Academy
3. CBS Gavà
4. White Sharks (POR)
5. Rabbits (FRA)

Seu: València
Data: 10 al 13 d’Octubre

CAMPIONAT
D’ESPANYA SUB-13
BEISBOL
Seu: Viladecans i Gavà
Data: 20 al 23 de Juny

Seu: Barcelona i Viladecans
Data: 26 al 29 de Setembre
Classificació:
1. CBS Barcelona
2. CAD Irabia
3. Tenerife Marlins P.C.
4. CB Viladecans
5. Miralbueno Zaragoza
6. Astros Valencia
7. CBS Sant Boi
8. El Llano BC

SÈRIE NACIONAL
SUB-15 BEISBOL

campionats
d'espanya i lligues
nacionals
CAMPIONAT
D’ESPANYA SUB-11
BEISBOL

CAMPIONAT
D’ESPANYA SUB-15
BEISBOL

Classificació:
1. Capitalinos de Gran Canaria
2. Escuela Municipal Madrid
3. CAD Irabia Bravos
4. CD Jesuitinas
5. Astros València
6. Jabatos Huesca
7. Molina
8. CBS Sant Boi

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

CBS Antorcha Valencia
CAD Irabia Chester
CB Viladecans
CS Fènix Valencia
CD Severo Ochoa
Miralbueno Zaragoza
CD Pamplona
Navegantes de Almería BC
CB Piratas Valencia

Classificació:
1. Tenerife Marlins P.C.
2. CBS Sant Boi
3. CBS Rivas
4. CBS Gavà
5. CB Viladecans
6. CBS Antorcha Valencia
7. CBS Barcelona
8. Astros Valencia

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

CD Arga
Miralbueno Zaragoza
Jabatos Huesca
Capitalinos de Gran Canaria
CAD Irabia
CBS Sant Boi Santboians
CD Benamejí Beisbol
CS Fènix Valencia

Seu: València
Data: 26 al 29 de Setembre
Classificació:
1. CBS Hèrcules L’H
2. CBS Antorcha Valencia
3. CBS Rivas
4. Jabatos Huesca
5. Villalbilla BC
6. Spiaggia Gandia
7. Navegantes de Almeria BC
8. Orioles de Oviedo
9. CBS Estrellas Negras
10. CS Fènix Valencia

CAMPIONAT
D’ESPANYA SUB-18
BEISBOL
Seu: Viladecans i Sant Boi
Data: 25 al 28 de Juliol
Classificació:
1. CB Viladecans
2. Capitalinos de Gran Canaria
3. CBS Sant Boi
4. CD Amaya
5. CAD Irabia
6. El Llano BC
7. CBS Antorcha Valencia
8. Trasnos BC

SÈRIE NACIONAL
SUB-18 BEISBOL
Seu: Gijón
Data: 26 al 28 de Juliol
Classificació:
1. CBS Barcelona
2. Miralbueno Zaragoza
3. Astros Valencia
4. CB Os Tilos
5. San Inazio Bilbao Bizkaia
6. Club Junior

LIGA NACIONAL
DIVISIÓN DE
HONOR BÉISBOL
Classificació:
1. Tenerife Marlins P.C.
2. San Inazio Bilbao Bizkaia
3. Astros Valencia
4. CBS Barcelona
5. CB Viladecans
6. CBS Sant Boi
7. Beisbol Navarra
8. Miralbueno Zaragoza

LIGA NACIONAL DE CAMPIONAT
BÉISBOL PRIMERA D’ESPANYA SUB-16
SOFTBOL FEMENÍ
DIVISIÓN FASE
Seu: Gijón
FINAL
Data: 2 al 5 de Maig
Seu: València
Data: 3 al 6 d’Octubre
Classificació:
1. CBS Antorcha Valencia
2. CBS Rivas
3. CB La Isla
4. CBS Barcelona
5. Trasnos BC
6. CD Arga
7. CBS Barcino
8. CD Severo Ochoa

Classificació:
1. CBS Sant Boi
2. Dridma Rivas CdD
3. CB Viladecans
4. Izaga-Un
5. El Llano Guerreras
6. Miralbueno Zaragoza
7. CBS Antorcha Valencia
8. Atlético San Sebastián
9. OBB Bizkorrak
10. Escuela Municipal Madrid

COPA DE SU
CAMPIONAT
MAJESTAD EL REY D’ESPANYA SUB-19
BEISBOL
SOFTBOL FEMENÍ
Seu: Bilbao
Data: 18 al 19 de Maig
Classificació:
1. CBS Sant Boi
2. San Inazio Bilbao Bizkaia
3. Astros Valencia
3. Tenerife Marlins P.C.
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Seu: Barcelona i Sant Boi
Data: 4 al 6 d’Octubre
Classificació:
1. CBS Sant Boi
2. CB Viladecans
3. Dridma Rivas CdP
4. CBS Rivas
5. CBS Barcelona
6. CS Fènix Valencia
7. Projecte-Gavà
8. Lume BC
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CAMPIONAT D’ESPANYA
SOFTBOL FEMENÍ PRIMERA
DIVISIÓ
Seu: Saragossa
Data: 1 i 2 de Juny
Classificació:
1. Miralbueno Zaragoza
2. CBS Barcelona

LIGA NACIONAL
DIVISIÓN DE HONOR
SOFTBOL FEMENÍ
Classificació:
1. CBS Rivas
2. Atlético San Sebastián
3. CS Fènix Valencia
4. Dridma Rivas CdD
5. CBS Sant Boi
6. OBB Bizkorrak
7. CB Viladecans
8. Projecte-Gavà
9. CBS Cambre
10. CBS Antorcha Valencia
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CAMPIONAT D’ESPANYA SUB13 BEISBOL (SELECCIONS
AUTONòMIQUES)
Seu: Viladecans i Gavà
Data: 9 al 12 de Maig
Classificació:
1. Catalunya
2. Comunitat de Madrid
3. Comunitat Valenciana
4. Aragó
5. Comunitat Foral de Navarra
6. Principat d’Astúries

CAMPIONAT D’ESPANYA SUB15 BEISBOL (SELECCIONS
AUTONòMIQUES)
Seu: Viladecans i Gavà
Data: 9 al 12 de Maig
Classificació:
1. Catalunya
2. Comunitat Foral de Navarra
3. Comunitat Valenciana
4. Aragó
5. Comunitat de Madrid
6. Principat d’Astúries
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competicions
internacionals
CAMPIONAT
D’EUROPA-ÀFRICA
PONY LEAGUE
SUB-16 BEISBOL
Seu: Praga
Data: 25 al 28 d’Abril
Classificació:
1. Czech Academy (CZE)
2. Holland B (HOL)
3. Holland C (HOL)
4. Berlin Academy (GER)
5. Czech U15 (CZE)
6. Future Star Academy (HOL)
7. Catalunya B. Academy
8. Holland A (HOL)
9. KMC Ambassadors (GER)
10. Austrian Academy (AUT)
11. London Archers (GB)
12. Sweden (SWE)
13. Bordeaux Academy (FRA)
14. Lithuania (LIT)
15. Moscow Cardinals (RUS)
16. Desant (UKR)
17. Israel (ISR)
18. Belgium Academy (BEL)
19. Serbia (SRB)
20. Slovakia (SVK)

CAMPIONAT
D’EUROPA-ÀFRICA
PONY LEAGUE
SUB-16 SOFTBOL
Seu: Praga
Data: 26 al 28 d’Abril
Classificació:
1. Holland (HOL)
2. Beavers Chomutov (CZE)
3. Players Softbal team 1 (RUS)
4. Moskovia (RUS)
5. Czech Republic U16 (CZE)
6. Joudrs Praha (CZE)
7. Sweden (SWE)
8. Eagles Praha (CZE)
9. Catalunya
10. Arrows Ostrava (CZE)
11. Storms Repy (CZE)
12. Croatia (CRO)
13. Ukraine (UKR)
14. Polsko (POL)
15. Players Softball Team 2 (RUS)
16. Sabat Praha (CZE)

CAMPIONAT
D’EUROPA-ÀFRICA
LITTLE LEAGUE
BEISBOL
Seu: Kutno
Data: 19 al 26 de Juliol
Classificació:
1. Emilia Romagna (ITA)
2. Amsterdam (HOL)
3. South East (GB)
4. KMC American (GER)
5. Catalunya
5. South Czech Republic (CZE)
7. East Austria (AUT)
7. Brussels (BEL)
7. Kyiv Baseball School (UKR)
10. Kaunas (LIT)
10. Croatia North (CRO)
10. Ile de France (LL)
10. Sugar Storm (BIE)
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CAMPIONAT
D’EUROPA-ÀFRICA
JUNIOR LEAGUE
BEISBOL
Seu: Kutno
Data: 29 de Juny al 5 de Juliol
Classificació:
1. Emilia Romagna (ITA)
2. Northwest Czech Republic (CZE)
3. Catalunya
4. Vilnius (LIT)
5. Den Haag (HOL)
5. KMC American (GER)
7. Croatia North (CRO)
7. Central/Eastern (HUN)

EUROPEAN
MASSIMO ROMEO
YOUTH TROPHY
(VIII) SOFTBOL
SUB-13
Seu: Collecchio
Data: 14 al 17 d’Agost
Classificació Future Division:
1. Kalita (RUS)
2. Sever Brno (CZE)
3. Molecules (UKR)
4. Turkey (TUR)
5. Italy 3 (ITA)
6. Merklin (CZE)
7. Princ Zagreb (CRO)
8. Catalunya
9. Joudrs Navy (CZE)
10. Joudrs Gray (CZE)
11. Flanders Academy (BEL)

EUROPEAN MASTERS
CUP (+35) Men
Seu: Sant Boi i Gavà
Data: 30 d’Octubre al 2 de Novembre
Classificació:
1. Magos Tenerife (ESP)
2. Denmark All Stars (DEN)
3. Israel (ISR)
4. Capitalinos Gran Canaria (ESP)
5. Itàlia (ITA)
6. United Prague (CZE)
7. Team Sweden Men (SWE)
8. Catalunya

