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PRESENTACIÓ 
 

 

 

La Federació Esportiva de Sords de Catalunya (FESC)  és una entitat privada d’utilitat 

pública i d’interès públic inscrita en el registre d’entitats esportives de la Generalitat de 

Catalunya amb el núm. 9277. 

 

L’objectiu prioritari de la Federació és la promoció, gestió i coordinació de la pràctica 

d’esports o modalitats esportives per a persones sordes que estiguin actualment 

reconeguts dins de l’àmbit de Catalunya o puguin ser-ho en el futur. 

 

Com a tal, forma part de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) i de la 

Federación Española de Deportes para Sordos (FEDS). I desenvolupa projectes i 

estratègies per treballar la normalització de les persones amb discapacitat auditiva 

mitjançant l’esport. 

 

 

FINALITATS 
 

Les finalitats de la federació es recullen a l’article 5 dels estatuts. Les funcions principals 

són les següents: 
 

→ Planificar, promoure, dirigir, reglamentar coordinar, organitzar i encarregar-se de 

la tutela de les activitats pròpies de les seves modalitats i disciplines esportives. 
 

→ Lliurar les llicències esportives per poder participar en activitats o competicions 

oficials dins l’àmbit de Catalunya, les quals també habilitaran per a les activitats o 

competicions d’àmbit estatal quan es compleixin els requisits establerts legalment. 
 

→ Vetllar pel compliment i la interpretació correctes de les reglamentacions i normes 

tècniques vigents reguladores de les característiques de les instal·lacions, els 

elements esportius i altres qüestions que afectin les competicions federades. 
 

→ Organitzar i qualificar les activitats i competicions esportives de totes les categories 

dins del seu àmbit.   
 

→ Promoure la formació i inscripció de jugadors, àrbitres, entrenadors i auxiliars, 

vetllant perquè reuneixin les millors condicions tècniques i de capacitat. 

  

 

ÒRGANS DE GOVERN 
 

La federació realitza les seves funcions mitjançant els òrgans següents: 

 

L’Assemblea General 

L’òrgan superior de govern i representació constituït amb criteris de representació 

democràtica on els acords són vinculants per a tots els membres afiliats i adherits. 

El dia 20 de juny de 2019 es va celebrar l’Assemblea General Ordinària 

 

La Junta Directiva 

L’òrgan de govern de gestió, administració i representació que té la funció de promoure, 

dirigir i executar les activitats esportives de la federació i gestionar el seu funcionament 

d’acord amb l’objectiu social i els acords de l’Assemblea. L’any 2019, les reunions de Junta 

Directiva es van celebrar les dates següents: 16 de gener, 13 de febrer, 14 de març, 10 

d’abril, 8 de maig, 25 de juliol, 10 de setembre, 3 d’octubre, 14 de novembre i 19 de 

desembre.  
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CLUBS ESPORTIUS 
 

Els membres afiliats a la federació són associacions i clubs esportius inscrits al Registre 

d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya, que fomenten, organitzen i practiquen 

distintes modalitats esportives en les quals s’integren únicament esportistes sords. Les 

associacions, clubs, agrupacions esportives, esportistes, usuaris, i tècnics que la composen 

són la seva raó de ser. Actualment la Federació Esportiva de Sords de Catalunya (FESC) 

està integrada per les entitats següents: 

 
  

 

Club Esportiu Casal de Sords de Barcelona 
Carrer Tamarit,153 
08015 Barcelona 

 

 

Club Esportiu Cerecusor de Barcelona 
Carrer Regas,15 
08006 Barcelona 

 

 

Club Esportiu de Sords de Lleida 
Carrer Venus, 12 Baixos 
25003 Lleida 

 

 

Club Esportiu de Sords de Blanes 
Carrer Canigó, 6 
17300 Blanes (Girona) 

 

 

Club Esportiu de Sords de Mollet del Vallès 
Carrer Sant Ramon, 69 
08103 Mollet del Vallès (Barcelona) 

 

 

Club Esportiu de Sords Maresme i Mataró 
Carrer Sant Cugat, 120, baixos. 
08302 Mataró 

 

Club Esportiu de Sords de Vic i Comarca 
Carrer de la Riera, 27 Bis 
08500 Vic (Barcelona) 

 

Club Esportiu de Sords de Gironès 
Carrer del Bassegoda, 25 
17005 Girona 

 

Club Esportiu de Sords de Badalona 
Carrer General Weyler, 180-182 
08912 Badalona (Barcelona) 

 

Club Esportiu de Sords de Manresa i Comarques 
Carrer Circumval·lació, 35, bxs. 
08240 Manresa 

 

Club Esportiu de Sords de Sabadell 
Carrer Escola Pia, 26. 
08200 Sabadell 

 

 

Club Esportiu de Sords Sant Just i Comarques 
Carrer Tudona s/n 
08960 Sant Just Desvern 

 

 

Club Esportiu de Sords de Ripoll 
Passeig Sant Joan, 1. 
17500 Ripoll 
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ACTIVITATS DE COMPETICIÓ 
 
La FESC és l’encarregada d’organitzar les competicions de les diferents modalitats 

esportives.  L’activitat de competició de cadascuna d’aquestes modalitats esportives es 

desenvolupa d’acord al corresponent calendari que engloba les jornades de competició, 

lligues catalanes, campionats de Catalunya, etc. 

 

El disseny i control de les diferents accions es porta a terme des de que s'inicien les 

diferents lligues i campionats mitjançant reunions tècniques amb els diferents clubs 

esportius. A més, periòdicament es realitzen les reunions de "Consell Esportiu de Clubs 

de Catalunya", en aquestes reunions es realitza un seguiment de les accions que es 

porten a terme, es parla de possibles novetats o es corregeixen possibles problemes. 

 

 
CAMPIONATS DE LLIGUES 
 

La Federació organitza cadascuna de les diferents activitats de competició, establint un 

calendari d’acord amb la resta de competicions d’àmbit estatal i internacional. L’equip 

tècnic de la FESC són els responsables d’organitzar les lligues així com de planificar les 

jornades posant-se en contacte amb els clubs, ajuntaments i altres entitats que aporten la 

infraestructura necessària, com les instal·lacions, la participació d’esportistes i altres 

activitats de suport que fan possible el seu desenvolupament. 
 

  

 

TEMPORADA 2018-2019 CAMPIONAT DE LLIGA DE PETANCA 

CAMPIONAT DE LLIGA DE DARDS 

CAMPIONAT DE LLIGA D’ESCACS 

 CAMPIONAT DE LLIGA DE FUTBOL SALA 

 CAMPIONAT DE LLIGA DE BOWLING 

 CIRCUIT CATALÀ DE PÀDEL 
 

  

 

 

TEMPORADA 2019-2020 CAMPIONAT DE LLIGA DE PETANCA 

CAMPIONAT DE LLIGA DE DARDS 

CAMPIONAT DE LLIGA D’ESCACS 

 CAMPIONAT DE LLIGA DE FUTBOL SALA 

 CAMPIONAT DE LLIGA DE BOWLING 

 CIRCUIT CATALÀ DE PÀDEL 
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El dia 22 de novembre de 2019, es va realitzar l’entrega de trofeus als esportistes i els 

equips guanyadors dels diferents campionats de lliga de la temporada 2018-2019. 

     

TROFEUS I TORNEIGS 
 

A més, també s’organitzen diferents torneigs, trofeus, maratons, etc. Amb l’objectiu de 

promocionar diferents esports i donar l’oportunitat de participar al màxim de persones 

possible. L’any 2019 es van organitzar: 

 

  
  

TORNEIG DE PARELLES MIXTES 

SORDES DE PETANCA 

“Ciutat de Barcelona” 

18 de maig de 2019  

a Barcelona  

IX TORNEIG D’ESCACS 

ENTRE SORDS DE CATALUNYA 

“Trofeu Joan Saumell” 

9 de novembre de 2019  

a Lleida 
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PADEL INTERNARIONAL MARATHON 

1 AL 3 de novembre de 2019  

a Barcelona  

TORNEIG FUTBOL SALA 

MASCULÍ 

25 de maig de 2019  

a Comarruga (Tarragona) 

 

  

PARTICIPACIÓ EN COMPETIONS/ACTIVITATS ESTATALS 
 
 
 

  

CAMPIONAT D’ESPANYA 

DE PÀDEL PER A SORDS 

18 i 19 de maig de 2019, Guadalajara 
 

Va participar el C.E. de Sords de Ripoll 

 

CAMPIONAT D’ESPANYA 

DE FUTBOL SALA PER A SORDS 

6 i 7 d’abril de 2019, Còrdova 
 

Va participar el C.E. Casal de Sords de Barcelona 
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CAMPIONAT D’ESPANYA DE FUTBOL SALA SUB-21 PER A SORDS, I 

TORNEIG NACIONAL DE FUTBOL SALA VETERANS PER A SORDS 

11 de maig de 2019, Màlaga 
 

 

 

 Va participar el Club Esportiu Casal de Sords de Barcelona, quedant en 

el 2on lloc de Futbol Sala Veterans i 3er lloc de Futbol Sala Sub-21. 

També van guanyar els premis de Millor Jugador Sub-21 i Millor Porter 

Veterans. 

    
 

 
 
 

CAMPIONAT D’ESPANYA DE FUTBOL SALA FEMENÍ PER A SORDS 

25 i 26 de maig de 2019, Comarruga (Tarragona) 
 

 

 Va participar el Club Esportiu Casal de Sords de Barcelona i el Club 

Esportiu Cerecusor.  

    

                                  

 

CAMPIONAT D’ESPANYA D’ESCACS PER A SORDS 

26 d’octubre de 2019, San Sebastián 
 

 

 Va participar el Club Esportiu de Sords de Lleida 
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CAMPIONAT D’ESPANYA DE PETANCA PER A SORDS,  

29 i 30 de juny de 2019, València 
 

 

 

 Van participar el Club Esportiu de Sords de Blanes i el Club 

Esportiu Casal de Sords de Barcelona, quedant 1er lloc el Club 

Esportiu de Sords de Blanes i en el 3er lloc el Club Esportiu 

Casal de Sords de Barcelona. 

    
 

 
 
 
 
 
 

CAMPIONAT D’ESPANYA DE PETANCA PER A SORDS,  

29 i 30 de juny de 2019, València 
 

 

 

 Va participar el Club Esportiu Casal de Sords de Barcelona, 

quedant campió de parelles i subcampió individual. 
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PARTICIPACIÓ EN COMPETIONS I/O ACTIVITATS 

INTERNACIONALS 
 

4TH WORLD DEAF FUTSAL CHAMPIONSHIPS  

 
L’equip estatal masculí de futbol sala per a sords va acabar com a campió del món vencent 

Suïssa per 5-4 en la final del Mundial. Un partit que va tenir una dosi d’emoció entre els 

dos equips que va deixar entusiasmat el públic congregat al pavelló esportiu d’Eulachhallen 

de Winterthur (Suïssa). Aquest títol mundial és el primer que aconsegueix el combinat 

nacional, que va comptar amb la participació dels catalans Daniel Domínguez (jugador), 

Andrés Céspedes (seleccionador) i Àlex Pateiro (intèrpret i assistent del seleccionador). 

WINTER DEAFLMPICS 19  

 

Dues persones sordes catalanes, van participar als JOCS SORDOLIMPICOS D’HIRVEN: 

Pablo Torrescasana a la modalitat d’esquí alpí i Emilio Martínez a la modalitat d’Escacs. Els 

jocs es van celebrar a la vall alpí de Valtellina situada al nord d’Itàlia amb la participació 

de 1.187 esportistes procedents de 33 països de l’món en 6 modalitats esportives (curling, 

esquí alpí, esquí de fons, escacs, hoquei sobre gel i snowboard).  

 

WORLD DEAF BASKETBALL CHAMPIONSHIPS 2019  

La selecció espanyola de Bàsquet va participar al WORLD DEAF 

BASKETBALL que es va celebrar a Polònia del 27 de juny al 6 

de juliol. 8 membres de la selecció són catalans. Espanya va 

acabar en 7è lloc. 
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40è CAMPIONAT ESPORTIU DE SORDS DE CATALUNYA 
 
 

 

L’any 2019 la FESC va organitzar el 40 Campionat 

Esportiu del 25 de maig al dia 8 de juny.  

 

La cloenda del Campionat es va realitzar el passat 8 

de juny amb un sopar de clausura on es va fer 

lliurament de diplomes a tots els Clubs participants.  

 

Finalment, per tancar aquest 40è Campionat, es va 

fer entrega de la bandera del Campionat a 

l’organitzador de la propera 41 Edició que serà la 

pròpia FESC. 
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REPRESENTACIÓ INSTITUCIONAL 

 

 
 

NOTA DE PREMSA: L’ESPORT ADAPTAT ENS FA IGUALS 

8 de Gener de 2019 

 

La inclusió esportiva, explicada per les federacions. 10 

esportistes catalans van tornar dels últims Jocs 

Paralímpics de Rio amb una (o més) medalles. Núria 

Marquès, Elena Congost, Sarai Gascón, Miguel 

Luque o Ignasi Àvila i Joan Font són esportistes d’elit 

que excel·leixen en les competicions internacionals 

més rellevants. Ells són la part visible d’una realitat 

que, afortunadament, cada cop està més integrada en 

la nostra societat: l’esport adaptat. 

 

FESTA DE L’ESPORT CATALÀ 

15 de gener de 2019 

 

El dimarts, 15 de gener de 2019, el president de la FESC 

Benet Muñoz i el secretari de la FESC, Alex Pateiro van 

assistir a la 22a edició de la Festa de l’Esport Català 

de la Unió de Federacions Esportives de 

Catalunya. La UFEC va premiar els millors esportistes i 

les entitats més destacades de l’any 2018.  

 

 
 

 

 
 

LA ILP DE LES FEDERACIONS I LA UFEC RECULL 154.492 SIGNATURES 

20 de febrer de 2019 

El projecte per una nova llei de l’Esport va aplegar el 

triple de les firmes que demanava la llei de la Iniciativa 

Legislativa Popular. 

Les federacions esportives catalanes i la Unió de 

Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) van tancar 

el procés de recollida de signatures per la Iniciativa 

Legislativa Popular (ILP) per una nova llei de l’Esport amb 

un total de 154.492 signatures. Un cop siguin validades 

per l’Idescat i la comissió de control corresponent del 

Parlament de Catalunya, la iniciativa entrarà el curs parlamentari per ser sotmesa a debat. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/UFECcat/?__tn__=K-R&eid=ARAzoyer5LAWZ7p1ZtJtBzYWEGE63pNNVffUdTZo3WoDukZVjPLktvfHEkulWpH_odzSF_Lg-bZmGYUd&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCukBWEWTxyYwqxifWrNEjMxPooCRzXNYX4AlCUiybyfi7Pb5_lbQm_5XAXUn9qzdi7rKJL1t6jM0NwQkBNXrICjKfnvcmw5ID9UcE4DBN75w--L4TBz2ABjDXGZMNeIL1Ya6uOyl1pexm9mLoRHZ4-OBTC1C3CIzrz1F-B_LbVtnaOtrLB_varTKQWqaLS8TGPZ_7oudI_1cdVT3o0pxwa_8wWAnVhUgGSCHKXWlbJV6CV01SggYFeHIw6GHBwgEiT0kbVAdQg-9hxnibgeV_Cjz26lU-zrRRO6LfS6EZF_hdGijP5xlzLwGAwbmUkIOJ5pwSHJLvSure1IESHaiUSjQ
https://www.facebook.com/UFECcat/?__tn__=K-R&eid=ARAzoyer5LAWZ7p1ZtJtBzYWEGE63pNNVffUdTZo3WoDukZVjPLktvfHEkulWpH_odzSF_Lg-bZmGYUd&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCukBWEWTxyYwqxifWrNEjMxPooCRzXNYX4AlCUiybyfi7Pb5_lbQm_5XAXUn9qzdi7rKJL1t6jM0NwQkBNXrICjKfnvcmw5ID9UcE4DBN75w--L4TBz2ABjDXGZMNeIL1Ya6uOyl1pexm9mLoRHZ4-OBTC1C3CIzrz1F-B_LbVtnaOtrLB_varTKQWqaLS8TGPZ_7oudI_1cdVT3o0pxwa_8wWAnVhUgGSCHKXWlbJV6CV01SggYFeHIw6GHBwgEiT0kbVAdQg-9hxnibgeV_Cjz26lU-zrRRO6LfS6EZF_hdGijP5xlzLwGAwbmUkIOJ5pwSHJLvSure1IESHaiUSjQ
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CONSENS DEL SECTOR ESPORTIU PER LA NOVA LLEI DE L’ESPORT 

18 de març de 2019 

La Generalitat de Catalunya ha acollit aquest matí 

tots els representants del sector esportiu per 

avalar l’acord assolit entre ells per la nova llei de 

l’Esport de Catalunya. El Govern, les federacions 

esportives catalanes, promotores de la ILP, i la 

Unió de Federacions Esportives de Catalunya 

(UFEC) han tancat un acord en la primera fase de 

negociacions per la Iniciativa Legislativa Popular 

(ILP) per una nova llei de l’Esport, i ara 

incorporaran tota la resta del sector esportiu de 

Catalunya. En aquesta nova fase, es crearà un grup de treball on s’afegiran esmenes de 

diferents agents del sector a la ILP, que serà el vehicle per a la nova llei de l’Esport i de 

l’Activitat Física. 

 

EL PARLAMENT VALIDA LES SIGNATURES DE LA ILP DE LA LLEI DE L’ESPORT 

5 d’abril de 2019 
 

       
 

La Comissió de control del Parlament de Catalunya va validar les signatures de la ILP per 

la nova llei de l’Esport. Ho va fer a l’Auditori del Parlament de Catalunya, i amb la presència 

de representants de totes les federacions esportives catalanes i de la UFEC, que conformen 

la Comissió promotora de la iniciativa. 

 

 

NOVA DELEGACIÓ DE LA FEDS A CASTELLÓ 

21 de maig de 2019 

 

La FESC va assistir a la presentació de la nova delegació de la 

Federació Espanyola  amb el president de la Federación Epañola de 

Deportes para Sordos (FEDS), Antonio Jesús de la Rosa.  

 

 

ASSISTÈNCIA A L’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA DE LA FEDS 

20 de juny de 2019 

El dia 20 de juliol de 2019 es va celebrar la reunió 

de Comissió Delegada de la FEDS en la què es van 

prendre acords i decisions importants per a 

l’esport nacional de sords. I la tarda es va celebrar 

l’Assemblea General Extraordinària on es van 

debatre línies de treball conjuntes entre 

federacions i clubs. 
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EL MÓN DE L’ESPORT DEFENSA LA SEVA LLEI AL PARLAMENT 

13 de novembre de 2019 
 

El ple del Parlament de Catalunya va debatre la totalitat 

de la proposició de llei de l’Esport en una sessió en la que 

va intervenir Gerard Esteva, president de la UFEC en 

representació de la comissió promotora. 

La nova llei va arribar al ple sense cap esmena a la 

totalitat. És el punt de partida per la tramitació de la llei, 

el debat a la totalitat. Després es crearà una comissió de 

seguiment i treball, que finalitzarà amb l’aprovació de la 

llei. 

 

ASSEMBLEA COMITÈ PARALÍMPÌC ESPANYOL 

12 de desembre de 2019 
 

El 12 de desembre es va celebrar 

l’Assemblea General Ordinària del 

Comitè Paralímpic Espanyol (CPE) 

presidida per la Infanta Elena. 

Assemblea a la que va assistir Benet 

Muñoz com a representant d’una de 

les federacions d’esports 

paralímpics.  

  

 

 

REUNIÓ FEDS, FESC I CASAL 

19 de desembre de 2019 

El passat 19 de desembre es va mantenir una reunió 

entre el president del Club Esportiu de Casal de Sords 

de Barcelona, Manolo Belda, el president de la 

Federación Española de Deportes para Sordos (FEDS), 

Antonio J. de la Roser i el president de la Federació 

Esportiva de Sords de Catalunya (FESC), Benet 

Muñoz amb l’objectiu de planificar activitats 

esportives a celebrar a Barcelona de cara a l’any 2020 

com futbol sala (sub-21 i veterans), escacs, petanca i 

altres. 

 

 

 

 
 


