Acta Reunió de Clubs de Frontennis – 22.7.21
Inici de la reunió: 19:05h

Assistents a la reunió: Jordi Albanell (Secretari FCP i Delegat de Frontennis), Yolanda
García (Vicepresidenta i Delegada de Frontennis), David Muñoz (Coordinador General
FCP), Isidre Ricart (Club Frontenis Abrera), Víctor Módenes (Club Natació Terrassa),
Félix Martínez (Club Pelotari Santa Coloma), Albert Igual (Club Deportiu Terrassa
Hockey), Marc Esteve (Club Frontennis Igualada), Sergio Muñoz (Club Frontennis
Cerdanyola), Nicolás Marcos (Club Gimnàstic de Tarragona), Oriol Cano (Associació
Frontó Roquetes).

S’inicia l’acte donant la benvinguda la Sra. Yolanda García i el Sr. Jordi Albanell als
assistents i agraint la seva presència.

D’acord amb el primer punt de l’ordre del dia, es presenta la Junta Directiva de la
Federació recentment reelegida, i s’excusa la presència del vocal de Frontennis, el Sr.
Daniel López en estar confinat.

Es passa al punt dos de l’ordre del dia, explicant la Sra. Yolanda García, que es
clarificarà a la normativa el tema de les suplències. Es podran fer fins a 3 suplències,
quedant a la tercera suplència amb la darrera parella que hagin jugat.

Punt 3. Respecte el sistema de composició i estructuració dels grups. Els delegats
federatius expliquen que quedarà ben clar a la normativa el sistema per tal que no hi
hagi lloc a malentesos. També s’explica que en el cas que en un grup coincideixin
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parelles del mateix club, s’evitarà aquesta coincidència movent una posició del
rànquing, en cap cas però es mouran dues posicions o més. Per altra banda, també
s’explica que tots els grups seran de quatre, quedant per exemple a primera categoria
tres grups de quatre. El Sr. Igual (CD Terrassa Hockey), en aquest punt comenta que
amb aquest sistema tan sols hi ha 3 quarts de final, amb la qual cosa té accés a les
semifinals el millor perdedor d’un dels quarts, i considera que un perdedor sempre
hauria de quedar eliminat. I proposa no fer quarts de final, i passar directament a les
semifinals, passant el primer de cada grup i el millor segon, provocant d’aquesta
manera una major competència en la fase de grups. La resta de clubs presents, així
com els membres de la Federació hi estan d’acord, i s’aprova fer-ho d’aquesta manera.

Punt 4. La FCP explica degut a alguna reclamació rebuda durant la temporada, que els
pots els posarà el que jugui com a local, tenint el visitant sempre que ho consideri la
opció d’obrir pot propi.

Punt 5. La Sra. García explica que la FCP estableix de cara a la propera temporada, la
obligació d’enviar junt amb l’acta, una foto del partit amb els jugadors, entre d’altres
coses per comprovar que es segueix la normativa respecte a la vestimenta. Les actes i
les fotos s’hauran d’enviar al grup de whatsapp del campionat.
En aquest punt es fa un incís respecte els fulls d’inscripció i els documents que
l’acompanyen. Les inscripcions hauran d’anar signades i segellades pel club, en cas que
no sigui així no s’acceptaran, i acompanyant aquestes inscripcions s’enviaran els
documents de cessió de drets que hauran de completar tots els participants.

Punt 6. Respecte al tema d’avançaments i aplaçaments els delegats federatius
expliquen que aquesta temporada hi ha hagut una mica de descontrol, i que és
obligatori notificar qualsevol canvi en la data d’un partit establerta en el calendari.
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Com sempre, es permeten avançaments, però aquests han de ser de comú acord entre
els cel partit com sempre s’haurà de jugar abans de la següent jornada, i en cas de que
els clubs implicats no es posin d’acord en la data ho han de notificar a la Federació,
que marcarà una data.
Abans de passar al següent punt, el Sr. Albanell fa un incís per proposar que els caps de
sèrie dels grups juguin en la primera jornada, per evitar suspicàcies en les darreres
jornades. CD Terrassa Hockey i CF Abrera hi estan d’acord. S’estudiarà aplicar-ho.

Punts 7 i 8. La Sra. García explica la intenció de crear una bossa d’àrbitres en la que
podrà entrar qualsevol jugador federat mentre no es faci un nou curs d’àrbitres, pels
casos en què algun club no disposi d’àrbitre per x jornada, podent recórrer a aquesta
bossa. Aquests arbitratges es pagaran de club a àrbitre a 10€ el partit + 0,19€/km el
desplaçament.
També s’informa que a partir de setembre i tan aviat com ho permeti la situació de la
pandèmia s’intentarà fer un curs d’àrbitres, ja que tot i haver millorat, es continuen
detectant errors en algunes actes dels partits.
Per altra banda, també s’informa que la FEPELOTA fa anualment cursos de monitors,
en els quals hem aconseguit que puguin arribar a fer descomptes del 40% , i que estan
força bé sobretot per els clubs que tinguin interès en muntar escoles.

Punt 9. La Sra. García proposa valorar el canvi de la pilota Swift per la X3, però tots els
clubs presents excepte el CN Terrassa es mostren partidaris de continuar amb la Swift,
argumentant que és més tècnica per contra de la X3 que requereix més físic. La Sra.
García explica que la proposta de canvi és degut a que en els Campionats d’Espanya de
Pre la pilota emprada és la X3, i considera que emprar-la aquí prepara els jugadors
catalans que participin en campionats estatals. El representant de Roquetes entén la
proposta de la Federació però a uns quants anys vista, quan vagin pujant les noves
generacions de jugadors que si que la utilitzaran en el campionat infantil, cadet i
Federació Catalana de Pilota
Passatge Permanyer, 3 baixos, 08009 Barcelona
G08807356
www.fcpilota.org / fcpilota@fcpilota.org /

juvenil. El representant de Santa Coloma proposa començar a utilitzar-la poc a poc
organitzant algun open d’X3, però no en el campionat. Escoltades totes les opinions la
FCP les valorarà i prendrà una decisió.

Punt 10. La FCP explica que de cara a la propera temporada s’eliminaran els punts de
dos. Es mostren en contra el CD Terrassa Hockey, CF Abrera, CF Igualada, CP Santa
Coloma i CF Cerdanyola, ja que consideren que això farà que els davanters es juguin
menys tantos i participin menys del joc. El CG de Tarragona i el CN Terrassa es mostren
partidaris de la mesura, mentre que AF Roquetes considera que aquesta decisió
correspon a la FCP.

Punt 11. La Sra. García i el Sr. Albanell expliquen que de cara a la temporada 22/23, es
proposa que hi hagi prèvies en tots els campionats (excepte el d’equips) respectant el
rànking dels 4 primers d’Honor. Les prèvies es farien en un cap de setmana en
diferents seus i els grups d’aquestes prèvies es farien en base al rànquing de l’any
anterior. Això donaria la possibilitat d’entrar a la categoria que li correspon per nivell a
jugadors que sigui pel motiu que sigui no han pogut competir en l’any anterior o a
jugadors nous, etc... Els clubs assistents no veuen amb mals ulls la proposta però
demanen a la FCP que faci una simulació de com es faria i que desenvolupi la proposta.
El delegat d’Abrera considera però que això pot treure motivació als que a les poques
jornades ja veuen que no podran competir per les primeres places.
Punt 12. La FCP proposa fer tots els campionats per concentració, excepte el de clubs.
Explicant que entraran com a seus del campionat també Bac de Roda i Vall d’Hebron.
En el cas d’olímpica i paleta goma tan sols s’admetran frontons reglamentaris, però en
el pre i lenta seran seu tots els frontons dels clubs inscrits. Això farà que no hi hagi
aplaçaments ni avançaments i es respecti més el calendari, a l’hora que crearà caliu als
frontons. Alguns clubs com CD Terrassa i CF Abrera es mostren reticents ja que segons
el frontó que toqui el joc canvia totalment amb la Swift. Arribats a aquest el delegat el
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CF Igualada que si el de Pre es juga per concentració potser sí que seria adequat que es
jugués amb la X3 i fer el d’Equips amb la Swift on cada equip tindrà partits a casa i fora.
Aleshores el Sr. Igual proposa potenciar el Campionat d’Equips amb la Swift i escurçar
el de Pre per parelles si es fa per concentració.
LA FCP estudiarà aquestes propostes i passarà el calendari de competicions als clubs
abans de final de juliol.

Punt 13. S’explica que a partir de setembre els jugadors federats disposaran del frontó
de Vall d’Hebron per entrenaments d’olímpica, i que les convocatòries es faran en base
als jugadors que competeixin a nivell nacional, als jugadors que estiguin competint en
l’any en curs i al rànquing. Es farà planificació i grup d’entrenaments. Per altra banda,
la FCP explica que sempre serà necessària la presència d’algú que hagi fet la formació
del rebot mòbil, i que estigui assegurat. Per aquest motiu caldrà que cada club
interessat a entrenar a Vall d’Hebron tingui algú format (en especial els jugadors que
entraran en aquestes convocatòries). Es faran noves formacions on els jugadors que ja
la van rebre formaran els altres. No podrà tocar la paret cap jugador que no estigui
format.

Punt 14. El Sr. Muñoz explica l’acord amb la Fundació UFEC per la col·locació d’una
càmera amb IA al frontó curt de Vall d’Hebron que permetrà la retransmissió dels
partits del campionat que es juguin allà a través de la plataforma EsportPlus.TV que
entrarà en funcionament a la tardor amb un cost anual de 59€ (29’99€ pels federats), i
que permetrà veure tot l’esport català.

Punt 15. La Sra. García explica la importància pels clubs de la creació d’escoles per tal
de captar nens i nenes que a la llarga acabin sent nous practicants del nostre esport.
Remarca la importància de buscar ajuts i subvencions en els ajuntaments respectius
com a fons de finançament de l’escola, així com posar un preu pels alumnes de l’escola
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que permeti tenir un monitor pagat, i que d’aquesta manera l’escola sigui sostenible i
el club no perdi recursos. La FCP pot ajudar a promocionar l’escola així com oferir
assessorament. En Marc Esteve explica als clubs el funcionament de l’escola del CF
Igualada.

Punt 16. La Sra. García i el Sr. Albanell, remarquen la importància que tots els
practicants dels frontons dels clubs respectius estiguin federats, de manera que puguin
gaudir d’una mutua d’accidents de qualitat en cas de lesió, així com de descomptes en
els productes i serveis de la app de la FEPELOTA, en la plataforma EsportPlus.TV,
descomptes a Bac de Roda, etc... Com més federats tingui la FCP, més idees de les que
tenim es podran dur a terme, i per altra banda, més força tindrà el propi club a l’hora
de dirigir-se a institucions per a sol·licitar subvencions, aconseguir petits patrocinis o
col·laboracions, etc... En definitiva el tenir més federats és un benefici, ja no només per
la federació, si no també pels clubs i pel nostre esport en general.
El Sr. Muñoz fa un incís per explicar que les llicències a partir de 2022 se sol·licitaran a
través d’una app que la FEPELOTA ha ofert a les federacions autonòmiques, a la
vegada que els carnets seran digitals.

Punt 17. Es reitera la idea exposada en els dos punts anteriors.

Punt 18. La FCP informa que es celebrarà als frontons de Vall d’Hebron un Open
Nacional d’Olímpica i Paleta Goma en les categories Infantil i Cadet.

Punt 19. S’informa que el 2/10/21 si l’evolució de la pandèmia ho permet es farà el
sopar d’entrega de trofeus d’aquesta temporada i de l’anterior. En cas que no es pugui
celebrar, s’entregaran en les properes finals que es celebrin.
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Punt 20. La FCP informa que d’acord amb el que s’ha tractat en la reuni.ó s’enviarà
abans de final de juliol el calendari de competicions.
Punt 21. La Sra. García explica que forma part de la Comissió Mujer y Pelota de la
FEPELOTA i que entre tots hem de mirar de buscar que la participació de dones en el
frontennis, ja que les institucions estan molt sensibilitzades amb aquest assumpte.
Explica la seva visita a l’Open de Femení de Viladecavalls on participaven 6 parelles, la
qual cosa indica que si que hi ha dones que juguen al nostre esport però que les hem
d’integrar als clubs i organitzar competicions en les que s’hi puguin apuntar.
Punt 22. Es repassen les propostes enviades per CF Abrera i CN Terrassa, que ja s’han
tractat durant la reunió, excepte la de sac lliure presentada per Terrassa, que queda
descartada, ja que no aplica si entren en competició frontons com el de Santa Coloma.

La reunió es dona per finalitzada a les 21:30h.
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