
 

 

 

 

 

 

FCB, a Barcelona a 1 de setembre de 2018 

 

Reunió Directors Esportius de club 1 setembre 2018 

 S’inicia la reunió per part del senyor Molina a les 10:00hr donant la benvinguda a 

tots els presents i explicant la problemàtica amb la l’aula per la qual cosa ens vam reunir 

a la sala de reunions. 

 Comenta a tots que el nou administratiu de federació a mitja jornada es l’Armand 

Moreno, que al principi la seva feina serà conèixer tot el funcionament de la federació i 

com es treballa, donat que tan la junta com en Pascual acabem al mateix any i no potser 

que la nova junta no tingui una guia o una ajuda, és per això que l’Armand farà de pont 

entre ambdues juntes. 

 També comenta el funcionament dels clubs i com s’han de canviar les formes de 

treballar dels clubs preocupant-se pel jovent i que tenen tot l’ajut de la federació per iniciar 

cursos o formació per a nens. 

 Dona la paraula al senyor Fiol per comentar el calendari i quina es la filosofia 

d’aquest. Proposa que els clubs s’impliquin amb els opens de joc curt. Aprofita també per 

comentar l’organització dels tastets de billar amb els nens. 

 Mantenim el número de jornades de la lliga i de la copa i només queda situar el 

“Ciutat de Barcelona” al calendari. 

 També dóna les gracies als jugadors que han notificat errors o incidències al rànquing 

i que ens ha permès detectar certs errors en el càlcul. 

 

 El senyor Molina comenta la visita que es va fer per mirar el drap Royal Pro  i que 

tampoc dóna garanties de ser millor que l’actual. Comenta que a federació encara no tenim 

tots el draps d'aquesta temporada, però que hi estem parlant amb en Diego per aconseguir 

tot el material. 

 Seguidament el senyor Casadó passa a fer l'adjudicació de finals i opens de la 

temporada 2018-2019. Queden algunes finals i opens sense seu però la gran majoria de 

finals queden adjudicades. A l’Annex I hi ha la relació de les finals. 

 El senyor Molina comenta la modificació de preus per als jugadors amb llicència 

independent i la normativa que s'aplicarà als jugadors que volen jugar la competició 

catalana amb llicència per una altra autonomia. 

 El senyor Fiol comenta la modificació de la normativa en la participació dels fitxatges 

a les lligues i que només podrà jugar un dels dos jugadors fitxats per un club en una 

mateixa jornada. 



 

 

 

 

 

 

 El senyor Zaplana comenta tota la problemàtica arrel d’un partit de lliga entre el C.B 

Mollet i el C.B. Canet. Finalment com el tema va arribar al tribunal superior de l'esport i ja 

va indicar què s’havia de fer, vam aplicar la sentència tot i que la junta no està d'acord 

amb la resolució i es passarà als assessors jurídics per estudiar les futures sancions per 

aquest tipus d’infracció. 

 A continuació el senyor Molina comenta el tema de les càmeres que s'han posat a 

diferents clubs, quines accions han de fer els clubs quan tenen les càmeres i que es 

totalment legal instal·lar les càmeres i gravar tant als jugadors com al públic entrenant i 

competint. Comenta la problemàtica que hi ha hagut amb la S.B Gran Penya per la 

instal·lació de les càmeres i després s'han hagut de treure per ordre de la junta general de 

la Gran Penya. Es comenta que la secció va aprovar la instal·lació de les càmeres i la junta 

general va anular aquesta decisió. Per tant Federació va reclamar a la Gran Penya 

l’abonament de les despeses de instal·lació i desinstal·lació. S'inicia un debat per part dels 

assistents sobre la legalitat o no legalitat de gravar una persona en un club si va com 

espectador i finalment s'acorda que aquest tema es entre Federació i una secció de billar 

concreta i que no afecta a la resta de clubs. 

 El senyor Mario Garcia, que forma part de la Junta General de la Societat Cultural La 

Gran Penya sol·licita que consti en acta que vol saber si el e-mail que ha rebut és en nom 

de la Federació catalana o en nom del senyor Molina personalment, un email on es demana 

a la S.B de la Gran Penya que faciliti a federació tota la documentació en regla del registre 

d'entitats esportives de la Generalitat, ja que fa molts anys que no estan al dia. 

 Finalment s'acorda per part dels assistents que el tema es solucioni entre Federació 

i l'entitat de la Gran Penya. 

 Proposta de la copa del Llinars , enlloc de modificar els enfrontaments de A,B,C per 

mantenir els 9 primers equips de copa reservar-los per segona ronda, enlloc de separar A, 

B i C, sinó organitzar-los d’acord amb la divisió on militen. S'acorda per part de tots que 

es farà en funció de la divisió on jugant. 

 Proposta del Lleida per modificar la lliga de 1a div. en dos grups de 6 o 7 o 8 per fer 

que els dos primers de cada grup participin en una fase final. Després de varies 

intervencions s'arriba al acord de mantenir la lliga tal com està, és a dir, en un grup de 12, 

però que enlloc de jugar tres jornades extres després de finalitzada la primera volta, es 

faran tres seus on els clubs jugaran, per guanyar la lliga (els 4 primers), per a les posicions 

del 5è al 8è i per a les posicions de descens i promoció (4 últims classificats). 

  Segona proposta del Lleida del Opens. Reorganitzar els  jugadors a vuitens per 

mitjana. S'aprova per part de tots que a vuitens s’ordenaran els jugador d'acord amb la 

mitjana que portin. 

 Finalment el senyor Molina comenta una reunió que es va mantenir amb el senyor 

Ortiz, president de la RFEB, a València per parlar de la problemàtica entre la RFEB i FCB i  

on l’espanyola proposà la signatura del conveni de les llicències nacionals. Comenta a tots 



 

 

 

 

 

 

els assistents que la RFEB continua funcionant com sempre i que no tenen cap intenció de 

canviar. Després entre el senyor Casadó i  el senyor Moreno es comenta una mica com va 

anar la assemblea de la federació espanyola i que tot va com sempre i sense novetats. 

Sense més assumptes a tractar es tancà la reunió a les 14:00hrs 

 


