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BENVINGUDA
DEL PRESIDENT
Benvolguts/des,
En moments de màxima complexitat com els que estem vivint, us volem transmetre en nom
de la Junta Directiva i en el meu propi, tota la força i els ànims perquè la tornada a la nova normalitat ens faci seguir junts i ens permeti construir el camí cap als objectius que ens havíem
marcat, massificar el nostre esport, expandir-nos geogràficament, ser més i millors, i arribar
tan lluny com ens proposem.
Des del primer minut de confinament, la Federació, gràcies sobretot als seus incansables treballadors, es va posar en marxa i va entendre que la situació mereixia seguir tenint un contacte amb els esportistes, tècnics, famílies i aficionats i, per això, va posar en marxa la maquinaria digital per tal d’oferir un ventall de possibilitats que han estat una realitat: els e-games
han arribat per quedar-se i vam decidir crear dos torneigs gratuïts que han possibilitat poder
comptar amb la participació de 110 e-gamers. També, vam posar en marxa la formació online
amb formacions gratuïtes, experimentant amb el curs “School Coach” i ara amb el de “Salut i
Rendiment”. En total hem arribat a més de 300 alumnes de diferents edats, objectius i països.
Tot seguint amb la línia de la formació, vam iniciar una sèrie de webinars setmanals amb
personalitats importants del món del beisbol i softbol internacional com ho són els jugadors
estrelles actuals d’MLB Gerardo Parra, Junior Guerra i Lourdes Gurriel, passant a escoltar l’experiència de grans llegendes també d’MLB com ho són José Contreras, Jeremy Guthrie, Eugene Kingsale i Raul Casanova; tècnics experimentats d’alt nivell en softbol com Ruby Rojas,
Yuruby Alicart, Guillermo Spotorno, Carlos Caro i Luis Perdomo. Els joves Ramon Rosso i Marc
Civit ens van parlar de la seva experiència des de jugar a un club d’aquí a somiar en arribar a
les grans lligues. D'altra banda, Aritz García, Andreu Gimeno i Òscar Román ens van obrir les
portes de la seva experiència als Estats Units combinant estudis i beisbol universitari.
En aquests moments ens trobem immersos en la creació dels documents sobre protocols i
prevencions perquè la tornada als entrenaments i competicions sigui segura i puguem tornar
a sentir la sensació de posar-se el guant, les guantilles, agafar el bat, córrer les bases, prepararar un llançament i sentir la veu de l’àrbitre com diu 'Play Ball'!
Per últim vull aprofitar aquest escrit per reivindicar el gran paper de les persones que, durant
el confinament, ens han ajudat, en especial, el personal sanitari, els cossos de seguretat, els
serveis mínims essencials, el personal de transport, els mitjans de comunicació, etc. A tots
ells, una vegada més, moltes gràcies i també recordar a tots els qui ens han deixat en un moment tan complicat i que lamentablement no han pogut ser vetllats, però que, de ben segur, els
tindrem sempre en el record i en el pensament. El vostre minut de silenci arribarà aviat.
Jordi Vallès Mestres
President de la Federació Catalana de Beisbol i Softbol
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aniversari
del cb
viladecans

75e

passat, present, i
sobretot futur
el club beisbol viladecans celebra aquest 2020 el seu setantacinque aniversari de vida, erigint-lo com el segon club en actiu
mes antic del pais. amb aquesta premisa, es moment de repassar
el passat, el present i el futur d’un club historic com aquest.

eloi puigferrer
grau
En un esport gairebé centenari
com és el beisbol a Catalunya, on
encara avui en dia hi ha la federació més antiga de tot l'estat,
és d' esperar que també hi hagi
bastants noms propis, tant de
persones com de clubs, que hagin
marcat i encara marquin una època. No massa temps enllà, l' any
2015, el beisbol i el softbol català
ja va celebrar el 75è aniversari del
que és el club en actiu més antic
de Catalunya, l' Hèrcules, però

aquest 2020 tornem a estar de
celebració, i és que ara li toca al
club amb un palmarès més envejable i un dels més reconeguts
de l' estat. I és que encara avui
en dia no hi ha cap club que hagi
aconseguit superar la fita que va
assolir, amb 21 lligues nacionals
i 19 copes del Rei aconseguides
de manera consecutiva entre els
anys 1982 i 2002. Enguany, li toca
celebrar el seu 75è aniversari al
Club Beisbol Viladecans. Per fer
un repàs a una trajectòria encara
ben viva com és la d' aquest club,
aquesta vegada hem pogut parlar
del passat, el present i el futur
del club per fer una retrospectiva
d'on venim i, sobretot, per saber
cap a on es dirigeix el Vilade-

cans. És per això que, gràcies als
punts de vista de Jordi Amat,
Felix Cano i Joan Rodriguez, podem celebrar aquests tres quarts
de segle coneixent més a fons al
Club Beisbol Viladecans.

un passat
ple d'èxits
"És el símbol i referent a Catalunya i de Catalunya. Abanderat,
respectat i admirat al món del
beisbol internacional. Tots els esports tenen clubs de referència.
Com en el bàsquet és el Joventut
de Badalona, en l' handbol, el Gra-

nollers, o en natació, el Sabadell,
en beisbol és el Viladecans". Amb
aquesta afirmació situa el Viladecans en el panorama esportiu català Jordi Amat, una persona que
porta la seva relació amb el club
en el més profund del seu cos. "El
Viladecans m' ha acompanyat en
més de cinquanta anys dels meus
setanta. Això vol dir la infantesa,
la joventut i la maduresa com a
jugador, tècnic i finalment com
a directiu i col·laborador amb els
diferents presidents, dels que
vaig poder aprendre molt", explica el mateix Amat. I és que, dels
setanta-cinc anys que compleix
el club aquest mateix 2020, Jordi
Amat ha pogut viure'n amb ell
més de 50, més de la meitat de
la seva vida.
Tot i que una efemèride com
aquesta no passa ni de tros desapercebuda per ningú, Amat no
ho veu com "cap mena de pressió en especial", ja que, per a ell,
és més "un reconeixement a
setanta-cinc anys de mèrits de
totes les èpoques que han passat
pel club, des dels fundadors al
moment actual". Sempre marcats per uns valors i uns ideals
clars, centrats en "el cultiu de
l'amistat i de la integració social
inicial, a més de la consciència
de construir una senya d'identitat", el beisbol a la ciutat va anar
creixent, gràcies sobretot a l'impuls i l'interès de totes aquelles
persones que lluitaven per un
esport més aviat desconegut a
Catalunya, esforç que ha ajudat a
fer que avui en dia el beisbol i el
softbol siguin on són actualment.
Però no es pot mencionar al
Club Beisbol Viladecans sense
parlar de la gesta que va aconseguir aquella fornada d'esportistes que va portar el Viladecans
a l'elit dels esports. Felix Cano,
actualment membre de l'equip
tècnic del club, era un d'aquells,
i és precisament d'aquella època
de la qual guarda millor record

de totes. "Per a mi el moment
més inoblidable que he viscut
al Viladecans va ser l'època en
què jo era jugador i on ho guanyàvem
tot. Aleshores la gent es divertia
molt, i d'aquesta manera vam
aconseguir totes les copes i lligues que ara tenim al palmarès",
explica Cano. Amat també recorda aquella època esplendorosa de
l'equip de beisbol, que, "després
de diverses crisis generacionals
va aconseguir el llarguíssim palmarès del que encara parlem
avui en dia", que a la vegada va
servir, com explica Amat, "per fer
que l'alcalde Masgrau prengués
consciència del que era el beisbol
i que podia esdevenir una senya
d'identitat per la ciutat". Però el
beisbol no ho és tot, i Amat també
remarca la gesta aconseguida per
les noies del softbol del Viladecans entre els anys 1992 i 2013,
on "van aconseguir 13 lligues
nacionals i 10 copes de la reina", una gesta també admirable
i clau en el creixement del club
en l'esport femení.
Tot i tenir una història tan
rica i abundant, també hi ha un
contrapunt negatiu en ella, i és
la memòria històrica. "Crec que
avui en dia no es respecta prou
la història, ja que les administracions i generacions actuals
prou feina tenen en pensar amb
el present. És un aspecte generalitzat i reconec que les generacions anteriors a vegades també

col·laboren poc amb les actuals",
afirma Jordi Amat. Però tot i tractar-se d'un tema espinós i pel
qual "no hi ha una fórmula miraculosa", com afirma Amat, "mai
es pot perdre de vista l'objectiu
principal, que és jugar al beisbol
o al softbol", conclou.

un present
brillant
Però de la història no viu cap
club, i el més important és seguir la mateixa dinàmica que
ha acompanyat al Viladecans
durant tants i tants anys. Però
aquesta és una idea que es té
clara al club, començant pel
seu president, Joan Rodriguez,
que té clar que el Viladecans es
tracta "del club referent d'aquests
esports, i per això tenim l'obligació i la responsabilitat de donar
exemple en tot el que fem en
tot moment". Amb aquesta idea
gravada a foc en la ment, el club
treballa actualment amb tres fonaments, com explica Rodriguez.
"El primer pilar és la base formativa, i tenim molt clar que hem
de construir sempre des de baix,
dotant al club de procediments i
metodologies que aconsegueixin
que el flux de noves inscripcions
no s'aturi. El segon és seguir potenciant i formant als tècnics de
la casa per formar als jugadors
i jugadores. Finalment, el tercer
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és donar sempre d'una sortida
esportiva a tothom, independentment del nivell, edat o necessitat
que tingui cada persona", narra
el president del club.
Amb aquests ideals també treballa Cano, qui té un gran pes
en el vessant formatiu del club
en l'actualitat. "Hem d'intentar
buscar més nens i nenes i fer-los
millorar el nivell, però sobretot
que no s'avorreixin i marxin",
explica ell mateix, "és per això
que crec que hem de seguir treballant molt amb la base del club
per seguir pujant, tot i que crec
que estem en un moment prou
bo", segueix Cano. Vist amb certa
perspectiva, Amat també considera que s'estan fent les coses bé
al club que l'ha vist créixer, ja que
"estan treballant moltíssim en
totes les categories i modalitats,
involucrant a pares i jugadors en
totes les activitats diàries. Els
tinc confiança", afirma Amat.

amb les
idees clares
i un futur
al davant
Parlar del passat i del present
sempre és relativament fàcil, ja
que es tracten coses que ja han
passat i que queden gravades
en la memòria col·lectiva o fets
que encara al moment d'escriure aquestes paraules segueixen
passant, però la cosa canvia dràsticament quan intentem mirar
més enllà. Aquest 2020 portarà
al Viladecans la celebració del
seu 75è aniversari, si la situació ho permet, però a vegades el
més important és saber què hi
haurà al darrere de tot això. Si
una cosa no tenim, és una bola
de vidre per esbrinar el futur,
però els ideals de les persones

que regeixen el club ens poden
servir per anticipar què podem
esperar del Club Beisbol Viladecans. "A més curt termini el
nostre principal objectiu és el de
continuar assentant les bases del
projecte del club que volem i que
tots somiem, mesurant sempre
què ens fa falta per assolir aquest
objectiu", explica el president
del C.B. Viladecans. A més llarg
termini, la cosa es torna encara
més complicada, però Rodriguez
ho té clar: en un futur més llunyà, només vol que "el Viladecans
sigui qui lideri els canvis que es
puguin presentar en el futur". I és
que de perfecte no hi ha res en
aquest món, i el president ho té
clar. "Hi ha moltíssims aspectes
en què hem de millorar de cara
al futur, ja que estem realitzant
una transició i aquests tipus de
canvis són lents, però per això
seguim treballant i caminant
de mica en mica, però sempre
sense parar", explica Rodriguez.
Amb un futur incert al davant,
però recolzat sempre per una
important història col·lectiva,
el Club Beisbol Viladecans celebra aquest any setanta-cinc
anys de vida impol·luta. Amb
el suport de totes les persones
que durant tots aquests anys han
aportat el seu granet de sorra,
amb tots els esforços dins i fora
del camp, i amb tots els equilibris
que han fet falta per mantenir el
club allà on és actualment, ningú

pot negar que el Viladecans sigui,
avui en dia, un referent tant en
el món del beisbol com en el de
softbol. I és que, quan les idees
que regeixen un club estan ben
definides, i, sobretot, compta amb
l'ajuda de totes les persones que
hi treballen de manera pràcticament altruista, el futur té bon
color. Perquè tot això no deixa de
ser esport i lleure, i "per molt que
l'historial sigui de miracle, un
dels aprenentatges de tot esport
és tant aprendre a guanyar, com
aprendre a perdre", com diu Jordi
Amat. I no sempre és necessari
guanyar-ho tot, sinó créixer com
a persones en el camí.

L’ESPORT NO
ES QUEDA A
LA BANQUETA
Donar suport a la recerca per trobar una
vacuna contra el coronavirus accelerarà
el procés d’investigació. La UFEC s’uneix
al moviment #JoEmCorono per ajudar
a frenar aquesta pandèmia i anima el
sector esportiu a col·laborar-hi

Els donatius es poden fer
al web de la campanya
yomecorono.com
ufec.cat
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CATALUNYA
BASEBALL
WEEK 2020
GERARDO
LEROUX
(POLE TOULOUSE)
“Molt bon torneig i molt bona organització, es un gust trobar-se de nou amb els
millors equips i jugadors d’arreu d’Europa.
En algun moment del joc es nota i es fa difícil ja que tots portem poc temps d’entrenament al camp de joc, i hi han partits de
nivell que requereix aquest treball. Per cada
jugador participant es una molt bona experiència i sobretot els serveix per iniciar la
seva temporada i veure els punts febles per
seguir tractant i treballant dur.”
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MICHAL HANUS
(EURO BASEBALL
TOUR / CZECH ACADEMY)
“El torneig és una gran oportunitat per a tots els jugadors, per tenir
els primers partits de l’any. Les dates
del torneig i Barcelona es una combinació excel·lent, juntament amb
un ambient agradable, és una gran
experiència participar en un torneig
com aquest, per a tots els jugadors.
Els jugadors de beisbol de República
Txeca, finalitzen la temporada a mitjans d’octubre i tornen a començar
a l'abril, passen quatre mesos entrenant “Indoor”, per tant els seus primer passos al camp de joc de l’any
son en aquest torneig, i així passa a
ser un dels més importants perquè
veuen si han treballat molt durant la
temporada baixa i què poden esperar
de la propera temporada.”

CAMIEL
CORNELISSEN
(DIAMONDS
ACADEMY
AMSTERDAM)
“Es un torneig organitzat per unes
dates idònies, just abans de totes les
competicions al nord dels països d’Europa. Per tant es un torneig de pretemporada perfecte. Ha estat el primer cop
que juguem a l’exterior, ja que portàvem
dos mesos nomes entrenant a “Indoor”.
Esperem que el torneig sigui cada any, i
en la mateixa època, i de ben segur participarem, ja que ens enfrontem a participants de gran nivell de tota Europa.
Destacar el bon temps de les ciutats i
sobretot les bones i boniques instal·lacions per gaudir del beisbol.”
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ALFONSO
GUALTIERI
(LIONS NETTUNO)
“Un gran torneig, de molt bon nivell de joc,
i de ben segur tornarem en les properes edicions, ja que es un torneig de pretemporada
únic a Europa. És una gran oportunitat per tots
els jugadors, per disputar els seus primers partits i per comparar-se amb els rivals d’altres
nacions. Personalment crec que necessitem de
varis torneigs així per fer créixer el beisbol a
Europa. Per últim, v ull agrair la gran feina feta
per l’organització i la invitació al vostre torneig,
us esperem a Nettuno!”

classificació
final u12/little league:
1. Deutsche B. Akademie (GER)
2. Diamonds B. Academy (HOL)
3. Catalunya Red
4. London Archers (GB)
5. Aragón
6. KMC Ambassadors (USA/GER)

classificació
final u18:
1. Diamonds B. Academy (HOL)
2. Pole Toulouse (FRA)
3. Czech Academy (CZE)
4. Catalunya B, Academy
5. London Archers (GB)
6. Dutchmen (HOL)

classificació
final u12:
1. Lions Nettuno (ITA)
2. Diamonds B. Academy (HOL)
3. Czech Academy (CZE)
4. Euro Baseball Tour (CZE)
5. Catalunya B. Academy
6. Catalunya Blue
7. London Archers (GB)
8. KMC Ambassadors (USA/GER)
9. Aragón
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III Coaches Winter Meeting
Per tercer any consecutiu, la FCBS ha convocat a tots els entrenadors/es que formen part de
la família del beisbol i softbol català a la reunió
anual, per a treballar conjuntament les diferents
àrees del nostre esport.
Va tenir lloc dissabte 1 de febrer al Hotel Front
Air Congress de Sant Boi. La jornada va ser dividida en tres parts, arrencant a les 9:30 h amb
la reunió de presidents de clubs, seguida a les

10:30 fins les 14:30 de reunions amb directors
tècnics dels clubs afiliats a la FCBS, per tractar
sobre les normatives de les categories i calendaris per la temporada 2020. I va finalitzar a
la tarda, amb tres xerrades que varen tractar
els temes de “Força i condicionament físic al
beisbol i softbol” amb José Romero, “Skills per
crear un bon swing” amb Marc Carrillo i Dani
Martínez, i “Programa de llançadors per una
temporada” amb Rubén Fente i Jorge Balboa.
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Ramon Rosso
debuta amb
Philadelphia
Phillies
Ramon Rosso jugador format al Club
Beisbol Barcelona i participant de la Catalunya Baseball Academy va debutar el
dia 25 de Febrer , amb l’equip Philadelphia Phillies, al Spring Training de Grans
Lligues.
En la seva primera actuació va destacar amb dues entrades llançades, on no
va permetre cap carrera i tan sols un hit,
i va aconseguir dos strikeouts.

24 Catalans participaran a les
activitats de la MLB 2020
Curs d’Àrbitre i Anotador/a 2020
Des de la FCBS, juntament amb els Comitès
d’Àrbitres i Anotadors, s’han organitzat uns
nous cursos per a nous àrbitres i anotadors
per la temporada 2020.
El Curs d’Àrbitres Nivell 0, ha tingut lloc
el 25 i 26 de Gener, en un total de 10 hores
teòriques i diferents sessions pràctiques en
partits, on hem tingut un total de 10 participants.
Per altra part, el Curs d’Anotador/a Nivell
1, ha tingut lloc els dies 1, 2, 8 i 9 de Febrer,
en un total de 10 hores teòriques i 14 hores
en sessions practiques, amb un total de 14
participants.

La direcció de la MLB a Europa ha confirmat, per segon any
consecutiu, el MLB European
Development a disputar-se a
Londres del 8 al 13 de Juny,
abans de la London Series entre
Sant Louis Cardinals i Chicago
Cubst.
Per aquesta activitat seran
presents 3 jugadors catalans,
que repetiran experiència, ells
son Pol Rodríguez, Junior Bonilla i Jostin Castillo.
Per altra banda, del proper 17
al 21 de Febrer, tindrà lloc el
MLB European Cadet Camp a
Valencia, que per quart any
consecutiu concentrarà als
millors talents espanyols. En
aquesta convocatòria hi hauran 21 catalans per disfrutar
d’una gran experiència amb els

millors tècnics de la MLB a
Europa i els millors estatals.
Ells son, 8 del CB Barcelona,
Zachary Freer, Elvinyer M. De
Jesús, Juan A. Salazar, Joan A.
Angustia, Lucas Iriarte, Jordi Moreno, Rodolfo Figueredo
i Wilker Uribe; 1 del CBS Gavà,
Rafael López; 2 del CBS Hèrcu-

les L’H, Cesar C. Díaz i Angelo
Rodríguez; 1 del BC Manresa
Drac’s, Jan Massana, 7 del CBS
Sant Boi, Javier Arroyo, Miguel Blanco, Izan Macías, Jesús
Lander, Mariona Domero, Toni
Cortes i Joel Gómez; i 2 del
CB Viladecans, Climent Paz i
Javier Miranda.
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Èxit total d’una històrica
Catalunya Baseball Week
Quatre dies de competició,
amb un total de 21 equips participants, 3 ctaegories, 54 partits, i més de 300 participants.
Txecs, holandesos, francesos,
italians, alemanys, americans,
anglesos, aragonesos i catalans, repartits entre els camps
de Barcelona, Viladecans, Sant
Boi i Gavà.
En la categoria U12/Little
League, van participar 6 equips,
on l’Acadèmia d’Alemanya i
l’acadèmia d’Amsterdam van
ser les més potents del torneig, i així van arribar a la final
d’aquest. On l’equip alemany,
dirigit per Georg Bull, s’alçava amb el títol. El manager de
l’equip comentava que “ha estat un gran torneig, on s’han
jugat 5 partits d’alt nivell per
cada equip i així ens ha servit
per preparar el pròxim Campionat d’Europa Sub-12”. Per
part dels catalans, el manager de la Selecció Catalana Little League, Rubén Fente, va

disputar el torneig amb un total de 19 jugadors, com a Catalunya Red, on tots ells van ser
part important d’aquests partits, i l’entrenador ens comentava “ha estat un gran torneig,
hem pogut veure tots els nostre jugadors/es davant dels millors jugadors d’Europa, i sens
dubte ha estat de gran profit
per aconseguir fer una Selecció Catalana Little League de lo
més competitiva”.
Per altra banda, en la categoria U15, amb 9 participants,
desprès de la baixa dels Bulls
Rescaldina, on cada equip
participant van disputar un
mínim de 5 partits. Els més
destacats van estar, altre cop
els Diamonds Baseball Academy d’Amsterdam, juntament
amb els Lions Nettuno, que
arribaven a la final del diumenge sense cap derrota. En
aquesta final, del més conegut
beisbol europeu, entre Itàlia i
Holanda, l’equip italià, Lions

Nettuno es van enduu la final,
en un ajustat i disputat partit. En l’apartat dels catalans,
trobem que tant la Catalunya
Baseball Academy U15, com
l’equip de Catalunya Blue,
preselecció Junior League, van
disputar el partit per 5è i 6è
classificat, on els jugadors de
l’Acadèmia van vèncer en
aquest partit.
Finalment, en la categoria U18, 6 participants, l’equip
de
l’Acadèmia
Diamonds
d’Amsterdam, no van conèixer
la derrota, i tan sols van cedir un empat davant la Pole de
Toulouse de França. Torneig
molt igualat i de gran nivell, on varis scouts de diferents
organitzacions van ser-hi presents. El combinat català, Catalunya Baseball Academy U18,
va finalitzar en 4a plaça, desprès d’aconseguir tres victòries
i tres derrotes.

El CB Viladecans reedita i es
proclama campió de Catalunya
Softbol DH
El CB Viladecans reedita títol per segon
any cosnecutiu. i s’alça amb el Campionat de Catalunya Sènior Softbol DH 2020.
La novena dirigida per Josep Segura, ha vençut en l’últim partit d’aquest
campionat per 12 a 5, sobre el CBS Sant
Boi, rival per alçar-se amb el títol. Per un
gran partit de l’ofensiva viladecanenca
ha aconseguit fer-se amb el partit i així
amb el títol.
El 7 de Març inicia la Lliga Nacional
de DH de Softbol amb la particiapció
dels 3 equips catalans.

Elisabet Salvador al U18
Men’s Softball World Cup
Elisabet Salvador, anotadora
catalana, i premiada la temporada 2019, com a millor anotadora.
Va participar al Campionat del
Món Sub-18 de Softbol masculí celebrat a Palmerston North
(Nova Zelanda), com a oficial del
torneig, organitzat per la WBSC.
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La FCBS inaugura el Coach’s Corner
En el marc del confinament domiciliari causat per la pandèmia del Covid-19, la Federació Catalana de Beisbol i Softbol va presentar
aquest passat mes de març un nou apartat a la
seva pàgina web destinada a acollir tota mena
de material per als entrenadors tant de beisbol
com de softbol. Sota el nom de Coach&#39;s
Corner, actualment ja compta amb diferents
vídeos de modalitats variades, com tècnica de
bateig, preparació física i un apartat destinat
a exercicis que es poden fer a casa durant el
període de quarantena, sota el nom de #JoEntrenoACasa. Tot aquest material està preparat
i dissenyat pels professionals de la Federació
Catalana de Beisbol i Softbol, entrenadors i preparadors físics de les Seleccions Catalanes i de
les Academies, tant de beisbol com de softbol.

d'infield i outfield, tècnica per a llançadors de
beisbol i softbol, tècnica per a receptors, bateig
o habilitats mentals.
Esperem que sigui de gran ajut per tots els
tècnics/ques de totes les categories i clubs de
la FCBS.

El Dridma Rivas s’endú la IX Gavà Cup
Dissabte 29 de Març, a una setmana de l’inici
de la Liga Nacional de DH de Softbol Femení, s’ha
disputat la IX Gavà Cup, amb la participació dels
equips Dridma Rivas, Fènix de València, Rabbits
de França i els organitzadors Projecte-Gavà.

Classificació final:
1. Dridma Rivas
2. Rabbits
3. Fènix València
4. Projecte-Gavà

Dos dies de competició, dividits amb una
primera fase, on van disputar tots les equips un
partit entre ells, on el Dridma Rivas va regnar
sense conèixer la derrota i així disputar la semifinal d’aquest davant de l’equip local, Projecte-Gavà.
La final va tenir lloc diumenge a les 13:00 hores, entre Rabbits de França i Dridma Rivas, on
l’equip madrileny va alçar-se amb el títol al batre 9-1 al combinat francès.

Aquest apartat dedicat a la pàgina web de la
FCBS s'anirà ampliant amb el temps, acollint
materials tant audiovisuals com escrits destinats a ajudar a tots els entrenadors/ores de Catalunya, amb drills o exercicis enfocats a diferents aspectes de tots dos esports com defensa

Un primer cop d’ull a la nova
revista de la FCBS

Acord renovat amb
l’agència Araque per
la visita d’equips
americans

La Federació Catalana de
Beisbol i Softbol inaugura
aquest 2020 un nou projecte
comunicatiu
conjuntament
amb
Modula
Communication: la revista de la FCBS, una
publicació quadrimestral que
aportarà tota la informació i
notícies del beisbol i del softbol
català. Cada quatre mesos
aquesta es publicarà en format PDF a la pàgina web de la
Federació Catalana de Beisbol
i Softbol, i serà accessible de
manera totalment gratuïta per
a tothom qui la vulgui llegir.

Renovat l’acord amb l’agència Araque, desprès de 8 anys
el President de la Federació Jordi Vallès Mestres i Miguel
Ángel Araque uneixen forces per organitzar un torneig pioner i únic a Europa de categoria softbol High School amb 12
equips americans i 12 equips europeus, entre ells els equips
catalans.
De ben segur que aquest torneig a cel·lebrar-se en le mes
de juliol, serà pioner al softbol europeu.
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El primer exemplar del
2020 ha arribat amb les notícies dels últims mesos de la
temporada passada i amb els
resultats de totes les competicions catalanes del 2019. A
més, com a textos exclusius
d’aquest primer número, la revista compta amb les entrevistes
individuals a Justin Luna,
Marc Civit, Frank Hernández
i Omar Hernández, jugadors

formats a Catalunya que han
signat un contracte professional amb franquícies nordamericanes. També com a reportatge únic de la primera revista de la FCBS s’hi pot llegir
una recerca sobre les instal·lacions de beisbol construïdes
arran dels Jocs Olímpics de
Barcelona del 1992, la majoria dels quals encara perduren
avui en dia. A més, i com ja serà
habitual en tots els números
propers, en aquest volum també s’hi podrà trobar un recull
de notícies dels últims quatre
mesos, a més d’algunes galeries fotogràfiques com les de la
Gala d’aquest passat 2019.
Aquests són els textos que
inclou la primera revista, que
aniran canviant a mesura que es
vagin publicant més i més números. Entre els elements que
aportarà la revista de la FCBS
hi destaca el recull quadrimestral de les notícies més importants del beisbol i el softbol

català, peces exclusives com
entrevistes a personalitats, reportatges històrics, apartats
destinats a promoció i formació
o espais per la Catalunya Baseball i Softball Academy, com
també els resultats de les competicions catalanes o internacionals que hagin tingut lloc
durant aquell període de temps.
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Catalunya E-Baseball Tournament,
primer torneig d’E-Sports de la FCBS
En aquesta emergència sanitària viscuda
causada per la COVID-19, la Federació Catalana
de Beisbol i Softbol va posar en marxa una iniciativa per mantenir actius als jugadors i jugadores de beisbol i softbol.
En concret, la iniciativa de la Federació, va
constar en l’organització del primer Catalunya E-Baseball Tournament, torneig On Line, a
través de la plataforma de Play Station 4, al joc
MLB The Show 2020.
Les inscripcions gratuïtes i obertes a tothom
que major de 12 anys i amb llicència federativa
en l’any 2019 o 2020 per participar-hi.Els partits
s’han disputat cada dia a les 18:00 hores. On les
semifinals i la final s’ha retransmès en directe,
gràcies a PlanetGames, arribant a un total de
270 persones alhora veient la final, i arribant a
un total de 435 persones.

E-Baseball Super Cup,
nou torneig online
amb 58 inscrits

La classificació final ha estat:
1. Junior Bonilla (CB Barcelona)
2. Joan Sallent (BC Manresa)
3. Justin Luna (CB Barcelona/LA Dodgers)
4. Carlos Taveras (Vila-seca Gladiators BSC)
5. Sergi Romero (CB Viladecans)
6. Juan A. Salazar (CB Barcelona)
7. Mario Castell (CBS Hèrcules L’H)
8. Yohar Castillo (CB Viladecans)
9. Jan Soriano (CB Barcelona)
10. Michael Sierra (CB Barcelona)
11. Ivan Alba (CB Barcelona)
12. Jostin Castillo (CB Viladecans)
13. Rainny Peguero (CB Viladecans)
14. Roibert Decena (CB Barcelona)
15. Daniel Matias (CBS Sant Boi)
16. Joan Bordanoba (CBS Sant Boi)
17. Samuel Salas (CBS Hèrcules L’H)
18. Yadiel Minaya (CB Viladecans)
19. Jampol Cuevas (CB Barcelona)
20. Marc Civit (Toronto Blue Jays)
21. Vicent Vallès (BC Manresa)
22. Reinier Torres (CB Barcelona)
23. Bladimir Lenin (CBS BCN-North Sant Adrià)
24. Edison Valerio (Astros València)
25. Jeifer Flores (CB Viladecans)
26. Jesús Lander (CBS Sant Boi)
27. Sergi Palma (BC Manresa)
28. Wendell Burguillos (CBS Sant Boi)
29. Oscar Jiménez (CBS Sant Boi)
30. Fernando Tirado (CBS BCN-North Sant Adrià)
31. Wander Suárez (CB Barcelona)
32. Ramon Rosso (Philadelphia Phillies)
33. Toni Cortes (CBS Sant Boi)
34. Carlos Garcia (CB Barcelona)
35. Sergio Gutiérrez (CBS Sant Boi)
36. Omar Hernández (CB Viladecans/KC Royals)
37. Fran Sánchez (CB Viladecans)
38. Antonio De Carvalho (CB Barcelona)
39. Javier Monzón (CBS Sant Boi)
40. Bladimir Luciano (CB Barcelona)
41. Alejandro Martin (CBS Sant Boi)
42. Martin Orozco (CB Barcelona)
43. Ángel Yu (CBS BCN-North Sant Adrià)
44. José M. Torre (CBS Hèrcules L’H)
45. Alex Simon (CBS Hèrcules L’H)
46. Héctor Pérez (CBS Hèrcules L’H)
47. Heredy Heredia (Vila-seca Gladiators BSC)
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Nou torneig online organitzat per la FCBS, a través
de la plataforma de Play Station 4 i al joc MLB The
Show 2020, obert per totes les persones majors de 12
anys, federats o no.
Aquest va arrencar el dimarts 21, amb una primera
fase de grups, seguit d’eliminatòries.
Els partits de quarts de final, semifinals i final van
ser emeses en directe gràcies a Planet Games, per la
plataforma twitch.
El just vencedor va estar Yadiel Minaya, jugador Sub-14 del CB Viladecans, liderant als New York
Yankees, qui va derrotar a Angel Aguado, amb Los Angeles Dodgers, a una gran final.

130 inscrits al Coach School –
Formació online
La Federació Catalana de Beisbol i Softbol arranca amb el nou projecte formacions online, donada la situació d’emergència sanitària que viscuda causada per
la COVID-19.
Aquesta iniciativa arrenca amb una formació per a futurs monitors de promocions
escolars i categories inferiors de Catalunya (PlayballCAT i Minibeisbol).
La formació és gratuïta i oberta a totes
les persones federades i no federades amb
interès en formar-se com a tècnic, i adquirir els primer coneixements i fonaments
del beisbol i softbol. Especial interès per
a tothom qui desprès vulgui seguir amb
el Curs de Nivell 1 de Monitor de Beisbol
i Softbol.
Un total de 130 inscrits, d’arreu del país
han estat els alumnes d’aquesta primera
formació online.
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La Selecció Catalana 1ª Divisió
vencedora del I Torneig de
Beisbol Villa de BenJamí
El CD Benamejí Beisbol, en
col·laboració amb l’Ajuntament de
Benamejí, ha organitzat amb gran
èxit el I Torneig Internacional de
Beisbol José Ropero Pedrosa en
homenatge a què fos alcalde de
Benamejí i principal responsable
de convertir aquesta localitat en
l’enveja d’Andalusia, fruit d’unes
magnífiques infraestructures. En
el torneig van participar sis equips,
els Madrid Brewers, el Arrows de
Gran Bretanya, la selcció Catalana
1ª Divisió i tres equips d’Andalusia,
Sevilla Red Soc, Tiburones de Málaga i els amfitrions, CD Benamejí, i es
va celebrar des del 28 de febrer a l’1
de març a l’Estadi Municipal Antonio Espejo, on va haver-hi una gran
afluència d’espectadors durant tot
el cap de setmana en un ambient
festiu de convivència i màxima esportivitat.

Tot i ser la seva primera edició,
la competició va oferir un gran nivell de joc durant tota la competició. Un torneig que ha deixat contents a tots els participants fruit a
unes magnífiques instal·lacions
i una organització que ha cuidat
cada detall.
La selecció catalana ha resultat guanyadora d’aquesta cita que
va dominar des del primer partit i
que va resoldre vencent en la final
a l’equip anglès d’ Arrows, final a la
qual tots dos conjunts van arribar
amb ple de victòries. En l’apartat de
reconeixements individuals va ser
elegit millor jugador de el torneig,
Reinier Torres, membre de la selecció catalana i del CB Barcelona.

Els jugadors participants van
ser: Naoyuki Haginoya i Reinier
Torres del CB Barcelona, Manuel
Castillo, Sterlin M. Cuevas, José M.
Guerra, Jonathan Peñalo i Leonel
J. Abreu del CBS Hèrcules L’H), Daniel A. Fernández, Roger Vázquez,
Carles Vázquez, Jorge L. Roche,
Yorman J. Burguillos, Romer J.
Carvajal i Jonathan A. Villegas del
CBS Barcino, i Toni Guerrero del CB
Viladecans.

36 vídeos de
#JOENTRENOACASA
de preparació
física
El fisioterapeuta i preparador físic de
la Catalunya Academy i de la FCBS ha
elaborat 6 vídeos setmanals durant les
6 setmanes de confinament, on els jugadors i jugadores del nostre esport han
pogut seguir practicant des de casa la
preparació física especifica dels nostres
esports.
José “Pepe” Romero ha esta el líder
d’aquesta iniciativa, on s’ha finalitzat
amb 36 vídeos que els podreu seguir al
nostre canal de youtube, a la nostra web
o a les nostres xarxes socials.
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noticies de

promocio
175 escolars practiquen beisbol i
softbol en horaris extraescolar
a Catalunya
Arrenca la temporada 2020 amb un nou rècord
de practicants del beisbol i softbol a les escoles
catalanes.

disputen mensualment, amb un total de 9 escoles
implicades i més de 90 participants, xifres rècords
d’extraescolars de beisbol i softbol a Catalunya.

L’actualitat del nostre esport en les escoles
es una gran noticia, ja que ens trobem en un
moment d’auge important. Amb un total de 7 extraescolars de beisbol i softbol, coordinats per la
FCBS. Liderant el projecte trobem l’escola Gresol
de Terrassa, amb 16 participants, que en aquesta
nova temporada començaran a competir en les competicions federades,
seguits tenim dos equips de softbol
femení a les escoles de Sant Boi,
elles son Campsblancs i Rubió i Ors,
amb un total de 19 noies de l’ESO
que practiquen el nostre esport. Per
acabar, cal destacar les noves escoles que han arrencat l’extraescolar
aquest curs i son el Jacme March i
Gavà Mar, amb un total de 20 jugadors practicant l’esport a la ciutat
de Gavà, i a la ciutat veïna de Viladecans, trobem l’escola Amat i Targa, amb 12 nens, i l’escola Dr. Trueta que acaba d’obrir inscripcions.

Juntament, trobem al nou projecte de promoció a la ciutat de Tarragona i voltants, liderat pel
CBS Wolves Tarragona, on actualment tenen l’Escola Mestral de Vila-seca i l’Escola Internacional
de Salou, amb activitats extraescolar de beisbol
amb un total de 8 participants a cadascuna.

Cal destacar la gran feina feta a
Manresa, on el club i consell esportiu
han arrencat amb la lliga escolar que
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Primer camp de Beisbol5
a Tarragona
El beisbol segueix creixent a
la província de Tarragona. L' aparició de dos clubs en els últims
anys (Wolves Tarragona i Vila-seca Gladiators) ha fet que aquest
esport entrés en una nova dimensió a la demarcació. Cada vegada
són més els joves de la província
que s' acosten al nostre esport.
Des d' aquest any, el Complex Esportiu Laboral disposa d' un camp
de beisbol i softbol. La insistència
dels Wolves van permetre trobar
un terreny per instal·lar el diamant esportiu i poder disputar
a casa els primers partits a les
competicions catalanes de softbol i en breu de la segona divisió
de beisbol. Però l' impuls de Wolves per incrementar el nombre de
participants i ampliar el club no
s' ha quedat aquí. Marc Sangüesa,
president de l' equip tarragoní, ha
liderat un projecte per portar a les
escoles del territori el Baseball5,
una modalitat considerada com

«un camí d' entrada per als que
desconeixen per complet el beisbol, especialment si són menors,
ja que conserva l' essència de joc
i el seu dinamisme », explica el
tarragoní.
En aquesta versió de carrer
del beisbol dels equips són de
cinc contra cinc i consta de cinc
entrades (en lloc de les nou del
beisbol) el que fa que els partits
s'escurcin. «Si en beisbol poden
durar entre 3 i 4 hores, a baseball5 la durada és de 20-30 minuts»,
explica Sangüesa que recorda
la presència d' aquest joc en els
propers Jocs Olímpics de la Joventut Dakar 2022 i de el mateix
beisbol en les Olimpíades de Tòquio 2020.
De moment ja han aconseguit
pintar un camp de baseball5 a la
escola Mestral de Vila-seca, on
els Wolves imparteixen jornades

extraescolars. Unes lliçons per
iniciar els petits en aquest joc que
també porten a terme a l' Escola
Internacional de Salou. No seran
les úniques. Properament les oferiran a l' Escola l' Arrabassada de
Tarragona i l' Escola La Canaleta
de Vila-seca. La intenció de Marc
Sangüesa és programar una lliga
escolar de Baseball5 per al 2021.
Per ara han de centrar esforços en donar a conèixer
aquest esport i aquesta modalitat concreta. «Estem ensenyant a
jugar a aquest esport tan nou per
als tarragonins. Costa aprendre
un reglament completament diferent al que coneixem », destaca.
El camp pintat de la Mestral no
serà l' únic ja que el dirigent de
Wolves espera poder fer més en
altres escoles perquè «els nens i
nenes puguin jugar durant l' esbarjo, lleure i extraescolar».
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Formacions online d’iniciació
al beisbol

Durant l’emergència sanitària causada per la COVID19, la
Federació Catalana de Beisbol i
Softbol ha donat un total de
6 sessions d’iniciació al beisbol, de la mà del coordinador de
promocions, Marc Carrillo, a tots
els equips nouvinguts i extraescolars de la federació.
Un total de 55 famílies, dividides entre BC Manresa, Gresol
Rays, CBS Wolves Tarragona,
CBS BCN-North Sant Adrià i
Escola Amat i Targa de Viladecans han sigut formades amb
fonaments bàsics del beisbol i
softbol, i així han seguit actius
amb el nostre esport.

Debut del Institut Joaquim Rubió
i Ors al Campionat de Catalunya
Sub-16
Dissabte 7 de Març, a les 15:00 hores, tenia lloc el primer partit oficial
de l’Institut Joaquin Rubió i Ors de
Sant Boi, en la categoria Sub-16 Softbol.
L’equip format en els darrers dos
anys, en activitats extraescolars de
l’institut, ha aconseguit formar un total
de 12 jugadores de la categoria, per així
iniciar-se en aquesta temporada 2020
en competicions oficials de la FCBS.
El seu debut va ser davant de l’equip
local el CBS Sant Boi, qui va derrotar a
les joves jugadores del Rubió i Ors.
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historia
una rivalitat de
sobres coneguda
derbi: partit entre equips importants de futbol o d’altres
esports pertanyents a una mateixa ciutat o regio i
tradicionalment rivals.

eloi puigferrer
grau
Aquesta és la definició que
dóna el portal enciclopedia.
cat quan busquem el significat
textual de derbi, però, per a tots
aquells amants dels esports, de
ben segur que la paraula derbi
aporta més que només paraules. Per a tots els fans incondicionals del futbol, un Real Madrid - Atlético de Madrid pot
ser el derbi per definició, com
podria ser-ho un Sevilla - Real
Betis també en futbol, un New
York Yankees - New York Mets
en beisbol o un Los Angeles Clippers - Los Angeles Lakers en
bàsquet, per exemple. Però a
Catalunya, i més concretament
a la ciutat de Barcelona, un derbi té una lluita de colors clara:
el color blaugrana contra les
tonalitats blanc-i-blaves. Futbol Club Barcelona contra Reial
Club Deportiu Espanyol. Culers
contra periquitos, sinònim d'un
bon partit assegurat. Però, tot

i que el futbol és l'esport per
antonomàsia en un país com
aquest, un Barça - Espanyol no
sempre ha comportat un enfrontament de futbol, ja que,
durant molts anys, també ho va
ser de beisbol.
El beisbol a Catalunya ha
passat per moltes etapes diferents, la majoria d'elles d'esplendor, però també ha passat
per èpoques bastant dolentes.
Un dels moments més fructí-

fers d'aquest esport a Catalunya
van ser els anys 20 i 30 del segle passat, quan van començar
a aparèixer les primeres organitzacions que regulaven i organitzaven el beisbol en terres
catalanes. Durant aquells anys,
l'auge de clubs va ser impressionant, amb noms com els del
Català, el Catalonia o l’Amèrica,
que van ressonar als palmaresos catalans durant anys, i que
van servir de fonaments per
als clubs que coneixem avui en
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dia. Aquesta bonança beisbolística va portar a l'aparició de
nous clubs, que s'escampaven
per tot el territori català, però
també va portar a l'aparició de
grans clubs que fins aleshores
no s'havien deixat veure pel
món del beisbol. Aquest va ser
el cas dels dos equips de futbol
més grans de la ciutat comtal,
el FC Barcelona i el RCD Espanyol, que van plantar-se a la lliga
de beisbol amb ganes de ser els
millors i acumular trofeus de diferents esports a les seves vitrines individuals.
El primer gran club de futbol en incorporar una secció
de beisbol va ser el Futbol Club
Barcelona, que l'abril de l'any
1931, en un moment molt convuls per l'entitat barcelonista
i sota el mandat del president
Gaspar Rosés, va absorbir el que
fins aleshores es feia dir "Decoració Textil". La primera menció
que consta del Decoració Textil
B. B. C apareix el 10 de juliol de
l'any 1930, quan una petita nota
a La Vanguardia informava de
la creació d'un petit equip de
beisbol format pels treballadors
d'una empresa de filatures de la
capital catalana. Així, quan va
ser absorbit, el Decoració Textil
no sumava ni tan sols un any de
vida, però ràpidament va passar de ser un modest club format per treballadors i jornalers
a ser la secció de beisbol d'un
club com el Futbol Club Barcelona, secció que va perdurar fins
a l'any 2012, quan va deixar de
formar part del Barça per reinventar-se com el Club Beisbol
Barcelona que coneixem avui
en dia.
El camí que va seguir el RCD
Espanyol va ser pràcticament
calcat al del seu gran rival a la
ciutat, i l'aparició de les dues
seccions va produir-se quasi
alhora. Tot i que l'Espanyol ja
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s'havia mostrat molt proper al
beisbol en repetides ocasions,
incloent-lo com a esport de demostració en alguns dels seus
esdeveniments o cedint el seu
estadi a la Carretera de Sarrià
per a disputar-hi partits de
beisbol, no va ser fins a l'any
1931 quan es té constància de la
voluntat per part de la directiva del club de formar un equip.
Aquesta voluntat va aparèixer
reflectida en una nota al Mundo
Deportivo el 15 de juliol del 1931,
on s'afirmava que "a última
hora nos avisan que el Español está también en tratos para
formar una novena. Según nos
aseguran, esta semana quedará
definitivamente resuelta esta
cuestión, ya que los directivos
del Español dan toda clase de
facilidades". Pel que fa al procediment seguit per la directiva del club, va resultar ser el
mateix que va seguir el FC Barcelona escassos mesos abans.
En aquest cas, el RCD Espanyol
va incorporar a les seves files
els jugadors d'un club de també recent creació, el club "Hispanos", que va prendre part en
el torneig que va organitzar la
Lliga Oficial de Baseball el mes
de març del 1931.
Així, tots dos clubs van
aparèixer de manera simultània, rebent l'aprovació de l'assemblea de delegats de la Lliga
Oficial de Baseball el mateix
dia, tal com consta a l'edició
del Mundo Deportivo del 20 de
setembre del 1931, on s'afirmava que "el sábado 19 a las 10 de
la noche tuvo lugar la asamblea anunciada [...] bajo la presidencia del señor M. Batista.
En primer lugar se aprueba el
cambio de nombre del Club Decoració Textil por el de Barcelona F. C., ya que el Decoració ha
ingresado en el Barcelona F. C.
También se acuerda el cambio
de nombre del Club Hispanos

por el de Club Deportivo Español, sección de Baseball, debido
al ingreso de los Hispanos al
Español". Així, a finals del mes
de setembre del 1931 ja es van
quedar conformats, de manera
oficial, els equips de beisbol del
FC Barcelona i el RCD Espanyol, malgrat que anteriorment
l'equip culer ja havia participat en un doble enfrontament
contra el Català B. C. per disputar-se la pàtria potestat de gestionar el beisbol a Catalunya.

el primer
derbi
oficial
En la mateixa assemblea en
la que es van aprovar els canvis
de nom d'ambdós clubs, també
es va definir el calendari de la
primera volta del Campionat de
Catalunya de 1a categoria, on van
participar la FAEET, el Catalonia,
el Montserratí, l'Almendares i,
com no podia ser menys, el Barcelona i l'Espanyol. En la mateixa
edició del 20 de setembre de 1931
va publicar-se el calendari d'enfrontaments, i la data del primer
derbi barceloní va quedar fixada: diumenge 18 d'octubre del
1931, quan jugaria el Barcelona
de local i l'Espanyol de visitant.
Una setmana abans del primer
derbi de beisbol, concretament
l'11 d'octubre d'aquell mateix any,
en el món futbolístic l'equip culer
s'havia imposat per 3 gols a 0 a
casa del conjunt periquito, amb
qui es va acabar disputant aquell Campionat de Catalunya que
es va embutxacar el Barcelona,
assentant, així, un precedent no
massa positiu per als blanc-iblaus, que s'estrenaven aquell
any en la competició de beisbol.

Arribat el dia del primer derbi
barceloní de la història, jugat al
camp del Sol de Baix, l'equip blaugrana, local aquell dia, va sortir
al camp amb Sanchís, Corbella,
Jordá, J. Llobio, Ordaz, M. Llobio,
Santaló, Fernández i Agustí; mentre que els visitants van alinear
a Richard, Tirno, Saprisa, García,
Bravo, Asencio, Vigués, Yarza i
Taixés. No es té constància de
com va anar l'enfrontament més
enllà d'una petita nota a l'edició
de La Vanguardia del dimarts 20
d'octubre -ja que aleshores no es
publicava edició els dilluns-, en la
que es narrava que "el Barcelona
y el Español disputaron dentro de
otro aspecto del deporte su primer partido: fue muy nivelado y, a
juzgar por el estado del marcador
poco antes de finalizar este y que
señalaba 8 carreras a 6 favorable
al primero, se jugó reñidamente
por ambos bandos, demostrando encontrarse los dos equipos
en posesión de un buen cuadro".
Finalment el resultat d'aquest
primer enfrontament va ser de
8 carreres a 6 favorable a l'equip
culer, tal com també ho afirma
Juli Pernas en el seu llibre "Strike One. Los orígenes del béisbol
en España y otras curiosidades",
adjudicant-se, així, el Futbol Club
Barcelona el primer derbi barceloní de la història del beisbol.
Més endavant, també es té
constància de l'enfrontament de
la segona volta del Campionat de
Catalunya, on va ser l'Espanyol
qui va exercir de conjunt local
jugant al terreny de La Bordeta.
En aquella ocasió, les alineacions
van ser similars a les de la primera volta, però amb certs canvis.
Segons publicava l'edició del dimecres 16 de desembre del 1931
del Mundo Deportivo, que presentava certes incoherències, el
conjunt local va sortir al terreny
de joc amb Brull, Richard, Saprisa,
Dagás, Asencio, Badrena, Taixés,

Asencio II i Asencio X, mentre
que per la seva banda, el Barcelona va presentar a Corbella, Oller,
Jordá, M. Llobio, Dagás, J. Llobio, Ordaz, Fernández i Sanchís.
D'aquest enfrontament es té més
informació, ja que a l'edició de
La Vanguardia del mateix dimecres 16 es narra que el partit va
estar marcat per una molt bona
actuació del llançador per part
de l'Espanyol, Richard, que va
aguantar el partit. Malgrat això,
"la serenidad y acierto del Barcelona, después de una serie de
brillantes jugadas, obtuvo una
merecida victoria", com es narrava La Vanguardia. El resultat final
d'aquest segon partit va ser de 6
a 9 favorable al club blaugrana,
que va firmar, així, una primera
competició impecable pel que fa
a derbis barcelonins. Finalment,
el Campionat de Catalunya, que
va acabar el mes de març del
1932, va caure en mans de l'Almendares, que només va perdre
un partit dels 9 que va disputar.
Darrere seu, en segona posició,
el FC Barcelona va aconseguir
un registre final de 7 victòries i
2 derrotes, mentre que el podi el
va tancar el mateix CD Espanyol,
que va acabar la competició amb
5 victòries i 4 derrotes.
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Així, tant el Reial Club Deportiu Espanyol com el Futbol Club
Barcelona van iniciar un periple
pel món del beisbol que es va
allargar, en el cas del Barcelona,
més de vuitanta anys. En tots
dos casos el palmarès obtingut
durant els seus anys de vida va
acabar sent envejable, amb diversos trofeus dins de l'àmbit
català i nacional, havent set l'Espanyol el primer club català en
proclamar-se guanyador d'un
Campionat d'Espanya, l'any 1944.
Finalment, tot i la memorable
trajectòria que van acumular tots
dos clubs en el món del beisbol,
els problemes econòmics de totes dues entitats van provocar
la desaparició de les seccions,
deixant al beisbol català sense
la possibilitat de viure cap més
derbi des de l'any 1979, quan la
secció de beisbol de l'Espanyol va
desaparèixer del mapa, deixant
enrere un equip que havia format
part del bo i millor del beisbol
català. Posteriorment, ja l'any
2012, el FC Barcelona també es va
quedar sense la secció de beisbol, esborrant així, de manera
definitiva, tot rastre de beisbol
o softbol dins d'un gran club de
futbol.
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el doctor jekyll
del beisbol catala
de totes les personalitats que han passat pel beisbol catala, una
despunta per davant de les demes, per tot el bo, pero tambe per
tot el dolent que ha aportat a l’esport

eloi puigferrer
grau

OFICINES
1. Barcelona Ciutat
2. Barcelona Comarques
3. Girona
4. Lleida
5. Tarragona
6. Terres de l’Ebre
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7. Sabadell
8. Vidreres
9. Vic
10. Banyoles
11. Alt Pirineu i Aran
12. Manresa
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www.oficinaclubs.cat
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La història del beisbol i el
softbol a Catalunya no seria la
que és avui en dia sense l’aportació que han fet, durant tants
anys, els centenars o milers de
persones que han passat i ajudat a aquests esports a créixer.
Entrenadors, directius, jugadors… qualsevol persona que
hagi gaudit d’aquests esports en
terres catalanes ja ha col·laborat
a fer que aquests arribin fins on
estan avui en dia, però de totes
les personalitats que han passat en els més de 90 anys que
fa que el beisbol existeix a Catalunya, n’hi ha una en concret
que mereix un reconeixement
especial, primer de tot per haver
estat l’artífex de l’aparició del
beisbol organitzat a les nostres
terres, però també per haver-lo
portat a conflictes que gairebé
van acabar amb tot el que es coneixia de beisbol organitzat a
Catalunya. Aquesta persona en
concret és Agustí Peris de Vargas, jugador, entrenador, àrbitre,
artífex del beisbol i, sobretot,
fundador de la Federació Catalana de Beisbol que coneixem
avui en dia. I, per totes les coses
positives, com també per les negatives, Peris va ser el Dr. Jekyll y Mr. Hyde del beisbol català

durant tota una vida dedicada a
l’esport.
Agustí Peris va néixer a Cuba
l’any 1880, però tota la seva família era originària d’Espanya.
El seu pare, Joaquín Peris Serrano, era originari de Castelló
de la Plana, però el seu càrrec
militar el va portar durant molts
anys a Cuba, on van néixer els
seus dos fills més grans. Acompanyant-lo a la que era aleshores una colònia espanyola va
anar-hi la seva muller, Clotilde
de Vargas Rojas, la mare l’Agustí, que provenia d’Astúries. Un
cop va acabar la Guerra de Cuba
(1895 - 1898), tota la família va
tornar cap a terres espanyoles
i es va instal·lar a la ciutat de
Barcelona, on va erigir-se com
una família acomodada. Sent
el segon de set germans, Agustí Peris de Vargas sempre va
mostrar una forta passió pels
esports, concretament el futbol
i el beisbol, que van ser els esports de la seva vida. Els seus
tres germans també van tenir
una vida molt relacionada amb
l’esport, i molt vinculada al Futbol Club Barcelona, on van jugar alguns d’ells i on també van
arribar a formar part de la junta
directiva.
Tot i que una de les seves
passions també era el futbol,
des d’un bon començament ja
es té constància de la implicació d’Agustí en el món del

beisbol. La primera aparició del
segon germà Peris de Vargas
en el panorama beisbolístic ja
data de l’any 1901, any en el que
es va disputar el primer partit
documentat d’aquest esport a
la Península Ibèrica. Aquest va
tenir lloc el dia 1 de febrer de
l’any 1901 al barri de la Sagrada
Família de la ciutat comptal, i
va ser organitzat per una sèrie
d’estudiants i emigrants cubans
que van recaure a la ciutat de
Barcelona. Organitzats en dos
equips, l’Antiguo i el Moderno,
aquest primer partit oficial va
servir com a carta de presentació d’aquest esport a la societat,
però més enllà de la importància d’aquest fet, un dels noms a
destacar de l’enfrontament va
ser el d’Agustí Peris de Vargas,
qui va competir dins l’equip
Moderno. Aquesta va ser la primera menció a la figura d’Agustí en el món del beisbol, projectant una ombra que va formar
part d’aquest esport fins la seva
mort l’any 1949.
Després de la seva primera presa de contacte amb el
món del beisbol, Agustí Peris
de Vargas va seguir fortament
relacionat amb aquest esport
i amb la seva promoció a Catalunya. Tot i que no es va tornar a tenir constància d’ell als
mitjans fins nou anys més tard
d’aquest primer enfrontament,
va seguir practicant aquest
esport a diferents clubs. Es té
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constància de la seva participació en diversos clubs, entre
ells el Barcelona BBC, on exercí com a capità i llançador, però
si un club reflecteix clarament
la carrera esportiva de Peris va
ser, sens cap mena de dubte,
el Català, el gran club de Peris.
Aleshores, el Català Sport Club
era tot un referent esportiu a
la ciutat de Barcelona, sobretot en futbol, però no va tardar
massa en incorporar també una
secció de beisbol, on Agustí Peris es va sentir com a casa i on
va acabar exercint com a president durant diversos anys.
Així, és de sobres coneguda la
passió amb la que Peris de Vargas competia i treballava per al
beisbol català, però aquest ímpetu, a part de portar una època esplendorosa d’aquest esport
a Catalunya, també va portar
molts conflictes. I és que Agustí Peris era, sens dubte, una
persona de caràcter i que tenia
les coses molt clares. I va ser
precisament aquest caràcter el
detonant de dos dels grans conflictes interns en la història del
beisbol català, que van portar
èpoques de bonança, però també moments de fortes tensions i
lluites d’orgull.

Agustí
Peris i la
Sociedad
Hispanoamericana
La primera entitat legalment
registrada que es va posar al capdavant d’aquest esport a Catalunya de la que es té constància
va ser una organització que va
rebre el nom de “Sociedad Hispano Americana de Base-Ball”.
Aquesta va ser fundada el gener de l’any 1923, sis abans que
la Federació Catalana, rebent el
dia 25 l’aprovació per part del
govern civil de Barcelona, tal
com explica Juli Pernas en el
seu llibre “Strike One: los orígenes del béisbol en España y
otras curiosidades”. Aleshores
no van ser masses els diaris que
es van fer repercussió d’aquest
fet, però precisament va ser en
els mitjans on van aflorar les primeres divergències en l’atribució
de qui estava al capdavant de la
promoció i del beisbol català. Va
ser el propi Agustí Peris qui va
firmar un article en l’edició d’El

en el seu nom, 120 esportistes de
23 clubs diferents van ratificar la
fundació de la Federació al Cafè
de les Set Portes de Barcelona,
erigint, d’aquesta manera, a Peris
de Vargas com a primer president de la Federació Catalana
de Beisbol i Softbol.

Mundo Deportivo del 13 d’abril
del 1923, on atacava directament
a la nounata Sociedad Hispano
Americana, escrivint el següent:
“Puedo afirmar que ninguno de
los actuales componentes de la
Sociedad Hispano Americana
puede vanagloriarse, ni remotamente, de caberles el honor
de poder decir que son fundadores o implementadores del
base-ball en Cataluña, como un
servidor puede demostrar que lo
es y nadie podrá desmentirlo”.
D’aquesta manera, quatre dies
més tard, també a través de la
premsa, Peris citava a la Sociedad a enfrontar-se en el terreny
de joc per decidir qui exercia un
paper més important en el beisbol català, i, com no podia ser
menys, la Sociedad no va rebutjar l’enfrontament que decidia
la paternitat d’aquest esport a
Catalunya.
El fort caràcter d’Agustí Peris
de Vargas va portar al que seria
el primer enfrontament decisiu
per la potestat del beisbol a Catalunya, però que, ni de tros, acabaria sent l’últim. Així, aquest va
quedar marcat a l’agenda del dia
10 de juny d’aquell mateix any i
va disputar-se a l’Hipòdrom de
Casa Antúnez, que va omplir-se
de gent per presenciar aquest
enfrontament, que va acabar amb
una humiliació cap a l’equip de
Peris. Després de les nou entrades reglamentaries, i sense la
restricció de carreres que existeix avui en dia, el Català va perdre contra la Sociedad per un
abultat 34 a 11 en el partit que el
mateix Peris va proposar. L’única menció que es té del partit la
trobem al diari “Jornada Deportiva” de l’11 de juny d’aquell any,
que va definir el partit com “un
encuentro que no resultó ser lo
brillante que se esperaba i que
demostró que el Català S.C. es
un equipo de tercera categoría
comparado con el de la Sociedad
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Hispano Americana”. I, d’aquesta
manera, va quedar demostrat qui
tenia a partir d’aleshores la pàtria
potestat de regular el beisbol a
Catalunya, però, tot i que Peris va
aprendre la lecció i va deixar fer
a la Sociedad, va seguir treballant
per fer créixer el beisbol, i anys
més tard va tornar a mostrar-se
davant dels focus amb una nova
proposta, aquesta vegada més
fonamentada: la Federació Catalana de Beisbol.

Organització seria,
però amb
el caràcter de
sempre

Durant tota la dècada dels
anys 20, des de la creació de la
Sociedad Hispano Americana, el
beisbol català va passar per una
època de bonança. S’organitzaven amb certa regularitat campionats de beisbol a Catalunya, i
a cada any que passava, la quantitat d’equips seguia incrementant. Durant tots aquells anys no
es té constància de més enfrontaments interns més enllà dels
habituals en el món de l’esport, i
per la pròpia evolució del beisbol,
la Sociedad Hispano Americana
va acabar desembocar al naixement de la Federació Catalana
de Beisbol que coneixem avui
en dia. Aquesta va ser constituïda el 27 d’abril del 1929, i va
presentar-se com el successor
natural de la Sociedad, però la
persona al capdavant va canviar
dràsticament, ja que el fundador
va ser-ne Agustí Peris de Vargas,
qui anys enrere s’havia disputat
la paternitat d’aquest esport contra la pròpia Sociedad. Actuant

Un caràcter com el de Peris de
Vargas aportava molt a nounata
Federació, però l’autoritarisme
que caracteritzava a aquest personatge també es podia veure
reflectit en els estatus fundacionals, on, concretament en
l’article III, s’afirma que “el fundador de esta Federación, don
Agustí Peris de Vargas, como
mantenedor en Catalunya desde 1900 del base-ball [...], tendrá
el carácter de vocal permanente
en la junta directiva, pudiendo,
además, ocupar indistintamente
otros cargos de la misma. Este
artículo no puede ser modificado”. D’aquesta manera, amb la
Federació creada i lligada a la
seva figura de per vida, Peris de
Vargas va encapçalar una segona
època dorada del beisbol català,
però que va durar ben poc, tot
causat precisament per aquest
caràcter autoritari que tant el
caracteritzava.
L’estreta relació que seguia
mantenint Agustí Peris de Vargas amb el seu club, el Català S.C.
va portar a més d’un conflicte
entre entitats esportives, fet
que, finalment, va acabar desembocant a una escissió de clubs
que no volien tenir res a veure ni
amb Peris ni amb la Federació,
que la consideraven una titella
d’aquest. La gota que va fer vessar
el vas va ser la decisió irrevocable de proclamar el Català com a
campió de la lliga de l’any 1931,
malgrat no haver quedat primer
classificat com sí que ho va fer
el Montserratí. Amb aquesta decisió, presa directament per Peris, 9 dels clubs més importants
que aleshores tenia la Federació
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(Montserratí, Olímpic, Catalonia,
Canadiense, Almendares, Dinamita, F. A. del Trabajo, Decoració
Textil i Emporium) van abandonar el paraigües de l’entitat presidida per Peris per formar una
nova organització, nombrada Liga
Oficial de Base-ball, que es va fundar el 15 de gener del 1931, tal com
afirma l’edició del dia 17 de gener
de La Vanguardia. Amb uns statuts molt menys autoritaris que
la Federació, i amb gran part dels
clubs que aleshores competien
al més alt nivell català, la Lliga
Oficial va prosperar, deixant de
banda a la Federació, que va quedar totalment en segon pla. Però,
veient que no hi havia manera
de plantar-los cara organitzant
tornejos, Peris va prendre una decisió: enfrontar-se directament a
la Lliga en un terreny de joc, altra
vegada, per atribuïr la potestat
de regular el beisbol a Catalunya.
Després de diversos enfrontaments a través de cartes publicades als mitjans, Peris va aconseguir el que volia, i la Lliga Oficial
va acceptar el duel que li havia
proposat la Federació Catalana i
va presentar un equip per veure’s
les cares amb el Català. Tirant
d’orgull, la Lliga Oficial va presentar com a equip en aquest duel al
recentment creat F.C. Barcelona,
la secció del mític club de futbol,

que de la mateixa manera que el
R.C.D. Espanyol, ja s’havia endinsat en el món del beisbol. Com
no podia ser d’una altra manera,
l’equip que va defensar els colors
de la Federació no va ser un altre que el Català, encapçalat pel
mateix Agustí Peris. El primer
partit d’aquest duel particular va
tenir lloc el 4 d’agost del 1931, tal
com deixa constància El Mundo
Deportivo en la seva edició del
dia després al partit, que inclou
un resum detallat de l’enfrontament entrada a entrada. Aquest
primer cara a cara es va saldar
a favor del Català per un ajustat
9 a 5, on es destaca, sobretot, el
poc encert del Barcelona, que,
sumat a que el Català va estar
col·lossal, va acabar portant al
resultat final. Però la cosa no es
va acabar aquí. Només acabar
aquest primer duel, es va pactar,
després de diverses discussions
més a través dels mitjans, un partit de tornada, que seria decisiu
per saldar aquest conflicte. I tan
decisiu va ser que va acabar amb
una nova humiliació cap al Català que, repetint el que ja havia
passat anys enrere, va caure derrotat per una diferència important. Aquest segon partit va tenir
lloc aquell mateix mes d’agost, i
el Barcelona es va imposar per
un contundent 21 a 8 a l’equip de
Peris, que va encaixar no només

la derrota al terreny, sinó també
la derrota en la capdavantera del
beisbol català.
Després d’aquesta derrota,
la Federació Catalana de Beisbol va entrar en una època molt
dolenta, en la que es va centrar
principalment en la promoció
i creació de nous clubs per fer
competència a la Lliga, cosa que
no va aconseguir mai. Per contra,
la Lliga Oficial va seguir creixent
i organitzant competicions oficials fins l’any 1936, any en el
que va començar la Guerra Civil
espanyola, que es va emportar
tots els esports i moltes vides per
davant. Un cop aquest conflicte
bèl·lic va acabar, tot va tornar a
un cert grau de normalitat, i el
beisbol va tornar a brillar sota
la tutela de la Federació, que va
recuperar la esplendorositat que
la caracteritza encara avui en dia.
Però escrits a la història d’aquesta queden els duels encapçalats
per Agustí Peris de Vargas que,
tot i que tenia un caràcter certament autoritari al capdavant
d’organitzacions esportives i que
quasi les porta a la mort, va ser
un exponent pel beisbol català.
I és que, sense la seva aportació,
el beisbol a Catalunya no seria
on és actualment.

3 - Un partit disputat pel Català S.C. l'any 1929
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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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