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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). 

 

Desenvolupar 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. 

 

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 2017, les reunions de Junta 

Directiva es van celebrar les dates següents: 15 de març, 12 d’abril, 17 de maig, 20 de 

juny, 26 de juliol, 4 d’octubre, 15 de novembre i 14 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 2017-2018 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 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 
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El dia 30 de novembre de 2018, es va realitzar l’entrega de trofeus als esportistes i els 

equips guanyadors dels diferents campionats de lliga de la temporada 2017-2018. 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2018 es van organitzar: 

 

   
   

VIII TORNEIG D’ESCACS 

ENTRE SORDS DE 

CATALUNYA 

“Trofeu Joan Saumell” 

27 i 28 d’abril de 2018  

a Lleida 

VI TORNEIG DE DARDS 

ENTRE SORDS DE 

CATALUNYA 

“Trofeu Homenatge Josep 

Farrès i Sanchez” 

14 d’abril de 2018 a Ripoll 

I OPEN DE PETANCA 

ENTRE SORDS DE 

CATALUNYA 

14 d’abril de 2018  

a Barcelona  
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PARTICIPACIÓ EN COMPETIONS/ACTIVITATS ESTATALS 

ORGANITZADES AMB LA COL·LABORACIÓ DE LA FESC 
 

 
 

CAMPIONAT D’ESPANYA 

DE BÀSQUET PER A SORDS 

31 de març de 2018, Badalona 
  
 
 

 PARTICIPACIÓ AL CAMPEONAT DEL MÓN DE BASQUET   
 SUB-21 ALS ESTATS UNITS 

 

Del 7 al 14 de juliol de 2018 es va celebrar a Washington DC, Estats Units el Campionat 

del mon de basquet sub-21. Espanya va a aconseguir la medalla de bronze gràcies a la 

victòria davant Polònia. Del total de convocats per la selecció espanyola, participaven 7 

jugadors catalans i el segon entrenador. 

 

 

  



  

 

 7 

PARTICIPACIÓ EN COMPETIONS/ACTIVITATS ESTATALS 
 
 

 

 
  

   

CAMPIONAT D’ESPANYA 

DE FUTBOL SALA  

PER A SORDS 

3 i 4 de març de 2018, 

Guadalajara 

 

CAMPIONAT D’ESPANYA 

D’ESCACS PER A SORDS 

21 d’abril de 2018, Madrid 
 

CAMPIONAT D’ESPANYA 

DE BOWLING PER A SORDS 

10 i 11 de març de 2018, 

Madrid  

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

CAMPIONAT D’ESPANYA 

DE PETANCA PER A SORDS 

21 d’abril de 2018, Madrid 

 

 

 

 

TORNEIG NACIONAL 

DE DARDS PER A SORDS 

21 d’abril de 2018, Madrid 
 

 

CAMPIONAT D’ESPANYA 

DE PÀDEL PER A SORDS 

5 de maig de 2018, Madrid 

   

 

  



  

 

 8 

ACTIVITATS DE PROMOCIÓ 
 

JORNADA “TRENQUEM BARRERES DE COMUNICACIÓ”  

Durant la 39à edició del Campionat Esportiu de Sords de Catalunya, i amb l’objectiu de 

promocionar l’eliminació de barreres de comunicació en el món de l'esport, es van celebrar 

diversos enfrontaments entre les seleccions catalanes de sords i els equips d’oients 

convidats de diferents modalitats.  
 

❖ Selecció catalana de sords d’Escacs vs Selecció Comarcal del 

Ripollès, dissabte 26 maig  

 

❖ Selecció catalana de sords de Futbol Sala vs Escola Futbol sala 

Ripoll, dissabte 26 de maig 

 

❖ Selecció catalana de sords de Bàsquet vs U.E. Ripoll, dissabte 

26 de maig 

 

❖ Selecció catalana de sords de Petanca vs Club Petanca Ripoll, 

dissabte 9 de juny 
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39è CAMPIONAT ESPORTIU DE SORDS DE CATALUNYA 
 
 

 

 

 

 

L’any 2018 la FESC va organitzar 

el Campionat Esportiu del 26 de 

maig al dia 9 de juny a Ripoll.  

 

La cloenda del Campionat es va 

realitzar el passat 9 de juny amb 

un sopar de clausura on es va fer 

lliurament de diplomes a tots els 

Clubs participants.  

 

Finalment, per tancar aquest 39è 

Campionat, es va fer entrega de 

la bandera del Campionat a 

l’organitzador de la propera 40 

Edició que serà la pròpia FESC. 
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REPRESENTACIÓ INSTITUCIONAL 

 

 
 

FESTA DE L’ESPORT CATALÀ 

24 de gener de 2018 

 

L'esport català va celebrar al CaixaForum de Barcelona la seva 

gran festa anual i va reunir l'elit del nostre esport per repartir 

els premis als millors esportistes del 2017. Van assistir a 

l'esdeveniment el President de l'entitat, el Sr. Benet Muñoz, el 

Secretari General, el Sr. Àlex Pateiro. Felicitem a l'UFEC per la 

bona feina que van fer a l'acte. 

 

 
 

JORNADA INFODAY A BRUSSEL·LES 

2 de febrer de 2018 

Una comitiva de 17 federacions 

esportives, entre elles la 

FESC,  organitzada per la Unió de 

Federacions Esportives de Catalunya 

(UFEC) amb el suport del despatx de 

l’eurodiputat Jordi Solé, es van 

desplaçar a Brussel·les per assistir a 

la jornada de l'Infoday,  on més de 

500 representats de diferents 

organitzacions esportives europees es van reunir per conèixer amb més profunditat el 

programa Erasmus +Sport i crear aliances entre entitats.  

 
 

DIA INTERNACIONAL DE LA DONA 

8 de març de 2018 

La FESC es va agefir, juntament amb la UFEC al 

compromís en la lluita per la igualtat efectiva entre 

homes i dones, també en el món de l’esport. 

 

 

 

NOVA LLEI DE L’ESPORT 

26 de juliol de 2018 

La Secretaria General de l’Esport (SGE) 

i la Unió de Federacions Esportives de 

Catalunya (UFEC) van arribar a un 

acord per assolir una nova Llei de 

l’Activitat Física i de l’Esport que tingui 

el màxim consens del conjunt del 

sector esportiu i dels grups 

parlamentaris.  

La SGE va animar a la recollida de 

signatures de la Unió de Federacions i 

les federacions esportives catalanes en 

marxa des fa unes setmanes i que s’intensificarà i s’allargarà fins a principis del 2019 amb 

la voluntat d’obtenir el màxim suport ciutadà a un nou marc normatiu que aporti més 

recursos per al sector 
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DIA INTERNACIONAL DE LES PERSONES SORDES 

29 de setembre de 2018 

El dia de 29 de setembre de 2018 es va celebrar el DIA 

INTERNACIONAL DE LES PERSONES SORDES DE CATALUNYA 

al Parc de l’Espanya Industrial, en què van participar unes 

500 persones, van ser tot un èxit. 

A la jornada festiva i lúdica del dissabte, van estar presents 

la Sra. Gemma Tarafa, comissionada de salut i diversitat 

funcional de l’Ajuntament de Barcelona i el conseller de 

Treball, Afers Socials i Famílies, l’Hble. Sr. Chakir El Homrani, 

el president de la FESOCA, Albert R.Casellas i el president de 

la FESC, Benet Muñoz que van poder escoltar el manifest 

llegit per la periodista Olga Viza, en que es van reivindicar els 

drets de les persones sordes, la seva inclusió en la societat i 

com la llengua de signes catalana és fonamental per a assolir-

los. Posteriorment, el públic assistent va poder gaudir de 

diverses activitats (monòlegs, exhibició de bàsquet, 

concursos, sortejos i actuació de gegants). Per concloure la 

jornada es va dur a terme una paella popular. 

 

 

OFRENA FLORAL DIA INTERNACIONAL DE LA DISCAPACITAT 

5 de desembre de 2018 

El dia 5 de desembre es va realitzar una Ofrena 

Floral amb motiu del Dia Internacional de la 

Discapacitat.  

   
 

 


