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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 cada any 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. 

 

L’any 2020, malgrat la crisi sanitària, social i econòmica provocada per l'estat de pandèmia 

mundial del Covid-19, la Federació va continuar funcionant i treballant per tal de donar la 

cobertura necessària a les persones sordes i als clubs esportius de persones sordes d'arreu 

de Catalunya. Durant el període del primer estat d'alarma es van haver de suspendre totes 

les activitats presencials, i es van reprendre al setembre, tot i que els mesos d'octubre, 

novembre i desembre es va haver de tornar a deixar de fer activitats presencials. 

 

Durant l'any 2020, la Federació va organitzar les competicions de lligues catalanes de les 

diferents modalitats esportives de pàdel, dards, petanca, futbol, escacs. Es van dur a terme 

els campionats de lliga en les modalitats esportives que estaven previstes, tot i que vam 

haver de finalitzar abruptament el 14 de març. i que van ser: 

 

  

 CAMPIONAT DE LLIGA DE PETANCA 

CAMPIONAT DE LLIGA D’ESCACS 

CIRCUIT CATALÀ DE PÀDEL PER A SORDS 

CAMPIONAT DE LLIGA DE FUTBOL SALA 
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El 17 de desembre de 2020, es va realitzar l’entrega de trofeus als esportistes i els equips 

guanyadors dels diferents campionats de lliga de la temporada 2019-20. 
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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 2020, degut a les restriccions provocades per la covid es van haver de suspendre 

tots els torneigs planificats, finalment solament es va poder realitzar el Torneig 4 hores de 

Pentanca entre Sords de Cataluna, celebrat el 26de setembre de 2020: 

 

 
TORNEIG 4 HORES DE PETANCA 

26 se setembre de 2020, Barcelona  

 

 

PARTICIPACIÓ EN COMPETIONS/ACTIVITATS ESTATALS 
 

 
 

 

  

 

CAMPIONAT D’ESPANYA D’ESCACS 

PER A SORDS 

21 de novembre de 2020, Lleida 
 

Va participar el C.E. de Sords de Lleida 
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LLIGA NACIONAL DE PETANCA 

PER A SORDS 

29 de febrer a 1 de març de 2020, Barcelona  

Van participar el C.E. Casal de Sords de Barcelona (masculí i femení), C.E. de Sords de Mollet  

(masculí i femení), i C.E. de Sords de Blanes (femení) 

 

 

 

 

PARTICIPACIÓ EN COMPETIONS I/O ACTIVITATS 

INTERNACIONALS 
 

Aquest any 2020, degut a la situació provocada per la pandèmia del virus Covid-19, no es 

van poder celebrar cap de les activitats planificades d’àmbit internacional.  
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41è CAMPIONAT ESPORTIU DE SORDS DE CATALUNYA 
 
 

 

El 41è Campionat Esportiu de Sords de Catalunya finalment es va celebrar durant el mes de setembre 

i van participar equips mixtos, femenins i masculins de les modalitats de dards, petanca, escacs i pàdel.  

 

El Campionat es va celebrar del 12 al 27 de setembre. La cloenda del Campionat es va 

realitzar el 27 de setembre on es va fer lliurament de diplomes a tots els Clubs participants.  
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REPRESENTACIÓ INSTITUCIONAL 

 

 
 

COMUNICAT AJORNAMENT COMPETICIONS ESPORTIVES EN RELACIÓ A 

L’AFECTACIÓ DEL COVID-19 AL SECTOR ESPORTIU CATALÀ 

12 de Març de 2020 

 
El dia 12 de març, la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Fisica (SGEAF) va publicar 

un comunicat en relació a l’afectació del COVID-19 al sector esportiu català. Arrel aquest 

comunicat, la FESC va decidir ajornar totes les competicions esportives planificades i així 

ho va publicar a les xarxes socials. 

 

Seguidament, i de forma períodica es van anar publicant més comunicats en relació a 

l’afectació de l’activitat esportiva provocat per la situació de restriccions degut a la COVID. 

Es van publicar vídeos en llengua de signes informant de la situació els dies 12/03, 27/03, 

02/04, 09/04, 18/04, 23/04, 12/06, 13/10. 

 

 

ADESIÓ AL PLA MARSHALL PER A L’ESPORT 

8 d’abril de 2020 

 

La FESC, juntament amb la resta de federacions esportives de Catalunya, va avalar un 

document presentat per la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), que 

incloïa un llistat de mesures per a la recuperació de les entitats esportives davant la crisi 

de la COVID-19. Les propostes s’articulaven en quatre blocs i sumaven un total 26 

accions que havien d’ajudar a entitats, practicants i professionals a transformar-se d’una 

vegada i a sobreviure. 

 

 

NOTÍCIA PUBLICADA A LA VANGUARDIA 

“EL PATIMENT DE LES FEDERACIONS ESPORTIVES PER A PERSONES AMB 

DISCAPACITAT” 

23 d’abril de 2020 

 

El passat 23 d’abril es va publicar una notícia arrel de l’entrevista realitzada a la FESC, 

entre altres federacions esportives de persones amb discapacitat, on es va de visible el 

patiment de les entitats com a conseqüència de la crisi del coronavirus. 

https://www.lavanguardia.com/deportes/20200423/48685811280/el-sufrimiento-de-las-

federaciones-deportivas-para-personas-con-discapacidad.html 

 
 

NOTA DE PREMSA 

“LES FEDERACIONS ESPORTIVES FAN UNA CAMPANYA PER IMPULSAR L’ESPORT 

CATALÀ” 

30 d’abril de 2020 

Les federacions esportives catalanes vam fer pública una campanya amb l’objectiu de 

difondre els valors de l’esport català i fan una crida a practicar esport. Sota el lema “Estem 

preparats, federa’t”, les entitats esportives sense ànim de lucre vam posar de relleu la 

necessitat de recuperar l’activitat esportiva i física a tot Catalunya en un espot positiu i 

optimista ple d’imatges amb diferents pràctiques. En el següent enllaç es pot veure el vídeo 

de la campanya https://www.youtube.com/watch?v=JmmUytre_28  

 
 
 
 

https://www.lavanguardia.com/deportes/20200423/48685811280/el-sufrimiento-de-las-federaciones-deportivas-para-personas-con-discapacidad.html
https://www.lavanguardia.com/deportes/20200423/48685811280/el-sufrimiento-de-las-federaciones-deportivas-para-personas-con-discapacidad.html
https://www.youtube.com/watch?v=JmmUytre_28
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ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA DE LA FESC 

15 d’octubre de 2020 

 El dia 15 d’octubre, a través de la plataforma ZOOM es 

van celebrar les dues assemblees. A l’assemblea general 

ordinària es va aprovar la memòria d’activitats de la 

federació de l’exercici anterior juntament amb la liquidació 

de l’exercici econòmic vençut amb el tancament del balanç 

i comptes de resultats, i l’aprovació del pressupost de 

l’exercici econòmic següent. Seguidament va començar 

l’assemblea general extraordinària, on es van a provar les 

tarifes autonòmiques i nacionals de la temporada 2020-

2021, així com el calendari d’activitats generals. També es 

va aprovar celebrar eleccions a la Federació.  

 

COMUNICAT: AJORNAMENT DE COMPETICIONS ESPORTIVES  

15 d’octubre de 2020 

El mateix 15 d’octubre es va publicar, d’acord amb la resolució del PROCICAT i el comunicat 

emès per la Secretaria General de l’Esport i l’Activitat Física, que la FESC tornava a ajornar 

tota la competició federada d’àmbit català a partir del divendres dia 16 d’octubre 

(divendres inclòs). 

   

CONVOCATÒRIA: CONCENTRACIÓ PER DEMANAR QUE L’ESPORT SIGUI SERVEI 

ESSENCIAL 

11 de novembre de 2020 

El sector esportiu va convocar una concentració el dimecres 11 de novembre a les 13 h a 

la Plaça Sant Jaume de Barcelona per reivindicar que l’Esport és un SERVEI ESSENCIAL i 

forma part de la solució per lluitar contra el coronavirus. Un miler de persones van omplir 

la plaça complint totes les mesures de seguretat, representants de tot el sector van explicar 

les raons per la qual l’esport és un servei essencial i 50 periodistes de diferents mitjans de 

comunicació van donar cobertura la protesta. 

   

 

ASSEMBLEA ELECTORAL DE LA FESC 

22 de desembre de 2020 

A les eleccions es van presentar dues candidatures, el passat 11 de desembre es va 

celebrar una reunió de la junta electoral per revisar la documentació i poder certificar el 

cens electoral, i ell dia 22 de desembre es va realitzar la jornada electoral de la FESC. El 

candidat a la presidència Santiago Poveda va guanyar les eleccions. 

  


