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EL passat diumenge 7 de juny s’ha celebrat a 
les instal·lacions del Club Billar Monforte el 

II Seminari Dona, Joves i Billar organitzat per la 
Federació Catalana de Billar (FCB) que, en aques-
ta ocasió, incloïa també juvenils, jugadors d’elit 
fent exhibicions de diferents modalitats de billar 
i una sessió del Curs de Monitors d’Acollida que 
enguany ha posat en marxa la Federació.

Dones que ja van participar al I Seminari, al-
tres que hi participaven per primera vegada, els 
nostres estimats júniors que hi van provar per 
primer cop el joc del snooker, la gran generosi-
tat dels monitors d’acollida, els jugadors Xavier 
Fonellosa, Esteve Mata, Joan Espinasa, Eduard 
Calzada, Antonio Montes i Silvia Fibla, l’inesti-
mable col·laboració dels monitors voluntaris de 
la jornada... i per sobre de tot un ambient de 
germanor i festivitat insuperable. Tot un esdeve-
niment, amb una gran participació que ha con-
vertit aquest dia en una veritable festa del bi-
llar, que passarà a ser, sens dubte, un dels dies 

importants a recordar del billar català dels dar-
rers temps.

L’esdeveniment va reunir a un total de 20 parti-
cipants entre dones i juvenils, i va tenir un pro-
grama similar al del I Seminari. Les dones que no 
havien participat al primer, van fer el mateix pro-
grama, mentre que les repetidores van començar 

Practicant snooker.
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amb un intensiu de billar a la lliure de la ma d’Es-
teve Mata i Joan Espinasa, com a preparació del 
campionat femení d’enguany, tot un luxe a l’abast 
de les nostres jugadores, per continuar després 
amb les modalitats de pool i snooker, ampliant 
els conceptes que van adquirir al I Seminari. 

Durant el dia, jugadors catalans d’elit van mos-
trar les seves habilitats en les diferents discipli-
nes de billar: Joan Espinasa a la banda, Antonio 
Montes i Eduard Calzada a tres bandes, Xavier 
Fonellosa a l’artístic, Laura Fibla al pool i Ge-
rard Comas al snooker, modalitats que varen ser 
gravades per professionals que la UFEC va en-
viar per immortalitzar aquesta fantàstica jorna-
da de billar.

Per finalitzar, les jugadores van participar una 
vegada més en un concurs individual de triat-
ló, passant per les tres modalitats durant 10 mi-
nuts i aconseguint punts a cadascuna de les tau-
les. Cap a les 20 hores es va fer el repartiment 
de medalles i es va acomiadar aquest II Seminari 
de Dona, Joves i Billar, amb la satisfacció d’haver 
donat acompliment a la promesa feta al I Semi-
nari de donar-li continuïtat amb un segon.

Una vegada més la FCB vol fer un sentit agraï-
ment a tots els que han fet possible l’organitza-
ció d’aquest Seminari, especialment al Club Bi-
llar Monforte per l’oferiment, una vegada més, 
de les seves instal·lacions i a la valuosíssima col-
laboració de monitors i voluntaris. ■

Intensiu de lliure amb Esteve Mata. Practicant el pool.




