ACTA DE LA REUNIO DE CLUBS DE FRONTENIS TEMPORADA 2018-2019, CELEBRADA
EL 8 DE SETEMBRE DE 2018.
A Barcelona el 8 de setembre de 2018, es celebra la reunió anual de Clubs de
Frontennis, al local de la Federació catalana de Pilota, Passatge Permanyer 3, baixos de
Barcelona, en primera convocatòria i en sessió ordinària, degudament convocada, sota
la Presidència del Sr. Jordi Albanell i Peman (Secretari de la FCP), actuant de Secretari,
el Sr. David Muñoz Catasús, amb l'assistència dels representants dels següents Clubs:
CLUB PILOTA BAC DE RODA,
Sr. Jorge Albanell
CLUB PELOTARI DE SANTA COLOMA: Sres. Juan Manuel Gargallo i Antoni
González
CLUB NATACIÓ TERRASSA: Sra. Yolanda García i Sr. Ferran Cantariño
CLUB F.IGUALADA: Sr. Antoni Font i Sr. Miguel Vivar
CLUB FRONTENIS CERDANYOLA: Sr. Sergio Muñoz
CLUB GIMNASTIC DE TARRAGONA: Sr. Nicolás Marcos
CLUB DEPORTIVO TERRASSA HOCKEY: Sres. Albert Igual i Iñaki Vallejo
Amb el següent Ordre del Dia:
Ordre del Dia:
1. – Anàlisi crític de les competicions de la temporada 2017-2018.
Campionat de Catalunya per Clubs
Campionat de Catalunya per Parelles
Opens i Masters amb les diverses pilotes
Campionats de menors – Possibilitats i edats compresses
2. –Presentació del rànquing oficial de parelles i jugadors per la propera
temporada.
3. – Propostes de la FCP pels Campionats de Catalunya.
Campionat de Catalunya per parelles manteniment de l’actual estructura de
Categories en Grups de 5/6 parelles per grups per homogenitzar la competició.
4. –Material de joc homologat per les competicions de pilota
preolímpica, Olimpica, i Pilota Lenta
5. – Canvis del Reglament General de Joc
6. – Reglamentació i Normatives de totes les competicions de la
Temporada
7.- OPENS OFICIALS
Modalitats admeses
Normatives específiques

8.- Voluntariat dels Clubs pel Mundial d’Octubre 2018
9.- Propostes dels Clubs
10. - Precs i preguntes.
Obre la sessió, a les 19:10 hores, el Sr. Albanell, saludant a tots els presents i
donant-los les gràcies per la seva assistència i participació.
Es passa després al primer punt de l'Ordre del Dia, repassant el funcionament dels
Campionats de Catalunya.
El Sr. Albanell fa palès que la baixa inscripció al Campionat de Catalunya per Clubs fa que
quedin descompensades les dues categories i al mantenir la 1ª amb 8 equips la 2ª resta
amb només 4 i a 2ª no té gaire sentit la Fase Final.
Proposa que un cop vista la inscripció, si es manté baixa la participació, es disputi el
Campionat agrupant les Categories a la Fase Prèvia repartint els inscrits per Ranking.
S’aprova la proposta per unanimitat.
Seguidament el Sr. Albanell fa esment de les incidències produïdes pels aplaçaments de
partits al Campionat de Parelles.
Es debat el tema i s’aprova per unanimitat que s’han de respectar les normatives
respecte als aplaçaments, mantenint l’aplaçament “comodí” per totes les parelles i
modificant el Reglament General autoritzant que es puguin jugar 2 partits per dia de
competició, això si, amb la conformitat pel segon partit de la parella contraria. Respecte
als aplaçaments es manté la obligatorietat de disputar els partits aplaçats abans de la
Jornada següent del Campionat.
Seguidament es repassa la estructura actual del Campionat de Catalunya per Parelles, la
FCP exposa que per tenir un Campionat viable s’ha de mantenir la estructura de Grups
de 5/6 parelles cadascun a totes les categories.
Es passa destrés a presentar i entregar als assistents el ranking de Parelles i Clubs actual
vàlid per la temporada 2018 – 2019.
El Sr Albanell fa notar que el ranking actual qualifica només 45 parelles, 40 a pilota
OXONE SWIFT i 5 a Pilota Lenta.
Amb aquesta participació l’estructura actual de Categories queda totalment
desvirtuada, no es sostenible que hi hagin 12 parelles a Categoria d’Honor, 20 a 1ª
Categoria i quedin només 8 parelles per les Categories 2ª i 3ª, també la Categoria de
Pilota Lenta amb només 5 parelles es insostenible.
Es debat l’actual repartiment, intervenen la majoria d’assistents i Igualada fa notar que
la Categoria de Pilota Lenta enguany tindrà una participació suficient per mantenir-la.
Es debat també el problema que presenten els traspassos de jugadors d’un a altre Club,
i que al ser propietat dels Clubs les places del Ranking, es veuen obligats jugadors de
Categories superiors a competir a Categories inferiors al no disposar el seu actual Club
de places a la seva Categoria natural.

Es debat participant tothom, i vista la disparitat de criteris que fa impossible un consens
i u acord, es deixa pendent per una ulterior reunió..
Respecte a les Categories de Pilota OXONE SWIFT la FCP proposa que es redueixin les
parelles per Categoria a 10 a Honor, 15 a 18 a 1ª i la resta a una única Categoria 2ª.
Els reunits acorden majoritàriament que aquestes reduccions s’apliquin per la
temporada 2019-2020 un cop vist el desenvolupament del Campionat d’enguany.
S’aproven també les dates d’inici de les diferents competicions i els terminis d’inscripció
de les mateixes que seran:
Campionat de Catalunya per Clubs – inscripcions fins el dia 13 d’octubre de 2018, inici
del Campionat el 10 de novembre de 2018, finalització el febrer de 2018.
Campionat de Catalunya per Parelles – inscripció fins el dia 22 de desembre de 2018,
inici del Campionat el febrer de 2019.
Properament s’enviarà tota aquesta documentació conjuntament amb els fulls
d’inscripció, fulls que els Clubs tindran que retornar a la FCP complimentats
degudament.
El Sr. Albanell proposa que la seu de les Fases Finals de les competicions sigui, a mes de
Bac de Roda, la d’algun dels Clubs que s’ofereixi a acollir-la i organitzar-la. La petició
haurà d’adjuntar-se als fulls d’inscripció dels diversos Campionats.
Les seus quedaran fixades un cop la FCP tingui les propostes i les acordi amb els Clubs.
Es contempla a continuació el tema OPENS, també aquí ha baixat la demanda de dates,
es nota també que falta un ordenament i un calendari anual.
El Sr. Albanell explica que la irrupció dels Opens de pilota Olímpica ha perjudicat les
altres modalitats, això només determina les preferències dels Clubs i jugadors i l’únic
que causa es que es perdin els Masters de les modalitats que no hagin disputat al menys
5 Opens.
També exposa que els Opens Infantils que es jugant en paral·lel als de sèniors no
compleixen el que seria correcte al fer les parelles amb jugadors d’edats molt dispars.
Segueix dient que el que seria correcte es que els menors juguessin uns Campionats de
Catalunya amb les categories pertinents per edats, la FCP es compromet a convocar-lo i
fer-lo possible.
En el punt 4 pell que fa al material de las diferents competicions, es debat la proposta
del C. N. TERRASSA de substituir l’actual pilota Oficial OXONE SWIFT per la X3 del mateix
fabricant al·legant que es la que es fa servir a Madrid i Valencia i amb la que es es juguen
els Campionats d’Espanya.
Pren la paraula el Sr. Albanell i exposa la seva disconformitat amb el canvi de pilota ja
que la X3 no aporta cap benefici tècnic al joc i només beneficia a jugadors amb
resistència i potencia ja que al eliminar la tècnica només prima el físic i no l’aprenentatge
per poder posteriorment passar a la modalitat olímpica.
Es debaten seguidament les dues propostes i queda aprovada per majoria la proposta
de la FCP que queda de la següent manera:
Pilota preolímpica “oficial”, serà com els darrers anys la CAT2011 (OXONE SWIFT), hi
haurà que fer la comanda del material directament a l’empresa DISTISPORT (915052404)
Les Pilotes Lentes homologades seran: OXONE BASIC, ARTENGO i PENN
La pilota olímpica serà la 201 i el model XTREM del mateix fabricant.

Per paleta argentina en trinquet, les pilotes seran Rebo i 201.
Las novetats acordades vers las normatives i reglamentació tant d’opens com de
competicions oficials, restaran en la documentació de NORMATIVES I REGLAMENT, que
s’enviarà a tots els clubs i es penjaran a la pagina web de la Federació.
Seguidament el Sr. Albanell exposa que a totes les competicions no es compleix la
Normativa pel que fa a la uniformitat dels jugadors i insta las Clubs a respectar-la,
almenys pel que fa a les samarretes dels jugadors que haurien de coincidir totalment en
ambdos jugadors de cada equip. Diu que es molt important cuidar la imatge del
Campionat i aquest es un punt de molt fàcil compliment. Proposa aplicar una normativa
de sancions que vetlli per la imatge dels equips i Clubs i per tant dels Campionats.
La proposta de la FCP es que es sancioni amb una amonestació pública, pel jugador o
jugadors no uniformats correctament, el 1er incompliment, si hi ha reincidència, el
segon incompliment serà sancionat amb un partit pel jugadors o jugadors no uniformats,
si segueix havent reincidència la sanció seria la de sanció de partits.
Per dur a terme aquest control d’uniformitat demana als Clubs i arbitres l’ompliment
estricte de l’Acta del partit on ha de figurar la incidència i els jugador o jugadors que no
la compleixin.
Es debat el tema i s’aprova per majoria absoluta.
Es passa després a debatre els OPENS, les modalitats Oficials, el Calendari, etc.
S’acorda per unanimitat que la FCP convocarà els OPENS a principis d’any i donarà un
termini perquè els Clubs que demanin la celebració de cada OPEN determinant la
modalitat, data, duració, etc.
També s’acorda per unanimitat que la FCP farà un Calendari Oficial Anual PUBLIC que
informi a la Web i mitjans digitals del mateix.
Els Opens que no hagin sigut inscrits en el termini reglamentari no podran gaudir del
qualificatiu d’OPEN OFICIAL i per tant no disposaran de reserva de dates ni publicitat
Oficial.
Segueix el Sr. Albanell amb el punt vuitè de l’Ordre del Dia comunicant als Clubs la
necessitat de inscriure els voluntaris que vulguin participar al Mundial de l’Octubre per
mitjà de la Web del Mundial, sense aquest requisit no podran participar, el termini
d’acceptació de voluntaris acaba el 17 de setembre.
A continuació es contemplen les propostes que ha fet el C. N. Terrassa:
Proposen que al Campionat de Catalunya per Clubs es puguin fer substitucions de
jugadors per motius tècnics en e transcurs d’un partit, comunicant-ho abans de l’inici
del partit.
Es debat i es rebutja per majoria absoluta.
Proposen també que als Opens es puguin fer substitucions de jugador per lesió sempre
i quan el jugador que supleixi sigui d’un ranking inferior al lesionat.
El Sr. Albanell exposa que el mateix concepte d’Opens no admet aquesta modificació,
quan un jugador es lesiona queda automàticament fora de la competició, l’argument de
que així el jugador afectat juga mes partits no es vàlid.
Es rebutja la proposta per majoria absoluta.

Terrassa proposa també que si un Open s’ajorna es pugui variar la composició de les
parelles inscrites.
La FCP ho accepta sempre i quan la comunicació a la FCP sigui en temps i forma tal que
permeti a la FCP fer les variacions de Grups amb l’anticipació suficient per publicar-les i
comunicar-les a la Organització.
Segueix Terrassa amb la petició d’ajuts per l’escola del Club que fa anys demanen.
EL Sr. Albanell explica que mai la FCP ha rebut cap petició oficial del C. N. Terrassa al
respecte, malgrat les múltiples demandes que ha fet al Sr. Salvador, Gerent del Club.
També exposa que lla tresoreria de la FCP està en una situació molt precària ja que no
es reben les subvencions de la Generalitat, de la subvenció pel 2018 concedida encara
no s’ha rebut ni 1 €.
Es rep també la petició del C. N. Terrassa de que la FCP els recolzi amb les seves gestions
amb l’Ajuntament de Terrassa per obtenir ajuda envers l’ús d’instal·lacions municipals
per desenvolupar l’Escola del Club.
El Sr. Albanell els ofereix la intervenció de la FCP amb les seves gestions, sempre que
rebi propostes formals.
Finalment el Sr. Antoni Font del Club Frontennis Igualada pren la paraula expressant el
seu malestar amb la reunió i per informar dels seus esforços, coronats amb èxit, per
remodelar les seves instal·lacions d’Igualada ampliant-les amb la construcció d’un nou
frontó. El Sr Font explica la inversió que ha fet l’Ajuntament d’Igualada i el desig de
l’Ajuntament i del Club de que ara es posi Igualada i el Club al primer nivell de la Pilota.
Explica que volen demanar ser seu del Campionat d’Espanya 2019 de Frontennis
Preolímpic i demanen el suport i l’ajut de la FCP per obtenir la designació.
EL Sr. Albanell els demana que facin la petició amb un informe tècnic de les instal·lacions,
de la Ciutat i serveis (allotjaments, manutenció, etc.) tramitant-la per mitjans de la FCP
que la recolzarà a tots els nivells que calguin per obtenir la designació.
També el Sr. Font exposa que enguany l’OPEN que tradicionalment organitza el Club,
degut a que disposen ara de dos frontons, es farà en un sol dia, el 29 de setembre, i serà
un OPEN Oficial d’acord amb la Normativa de la FCP,
EL Sr, Albanell agraeix el seu compromís i diu que la FCP els recolzarà en totes les seves
iniciatives.
No tenint mes temes que tractar i essent les 21:30 hores s’aixeca la sessió.

Jordi Albanell i Peman

David Muñoz Catasús

