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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 
 
El passat 22 de desembre de 2020 es va produir un canvi de legislatura a la FESC. Després de 
15 anys del mateix equip directiu, l’entitat inicia ara un nou camí ple d’il·lusions i nous 
projectes, sota una base consolidada, però amb noves metes que garanteixen el creixement 
de l’entitat i els esportistes que en formen part. 
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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 12 de juny de 2021 es va celebrar l’Assemblea General Ordinària i el 9 de setembre de 
2021 l’Assemblea Extraordinària. 
 

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 2021, les reunions de Junta Directiva es van 
celebrar les dates següents: 13 de gener, 17 de març i 7 de juny. I els comitès esportius es van 
reunir el 25 de gener, 17 de març i 7 de juny. 
 
 

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) 
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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 Ripollès 
Passeig Sant Joan, 1. 
17500 Ripoll 

 

Club Esportiu de Sords de Granollers 
Avinguda d’Enric Prat de la Riba, 77 (La Troca). 
08401 Granollers 

 

 
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. 
 
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. 
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L’any 2021, 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.  
 
 

32 CAMPIONAT DE LLIGA DE PETANCA ENTRE SORDS DE CATALUNYA 
Al Campionat de Lliga de Petanca van participar 32 
esportistes (20 homes i 12 dones) i es va realitzar al llarg 
de 14 jornades: 
 

- 1ª Jornada: 28 de març de 2021 a Mollet 
- 2ª Jornada: 28 de març de 2021 a Mollet 
- 3ª Jornada: 11 d’abril de 2021 a Blanes 
- 4ª Jornada: 11 d’abril de 2021 a Blanes 
- 5ª Jornada: 18 d’abril de 2021 a Barcelona (Casal) 
- 6ª Jornada: 18 d’abril de 2021 a Barcelona (Casal) 
- 7ª Jornada: 13 de juny de 2021 a Lleida 
- 8ª Jornada: 13 de juny de 2021 a Lleida 
- 9ª Jornada: 20 de juny de 2021 a Mollet 
- 10ª Jornada: 20 de juny de 2021 a Mollet 
- 11ª Jornada: 4 de juliol de 2021 a Blanes 
- 12ª Jornada: 4 de juliol de 2021 a Blanes 
- 13ª Jornada: 5 de setembre de 2021 a Barcelona (Casal) 
- 14ª Jornada: 5 de setembre de 2021 a Barcelona (Casal) 
 

 

 
 
El 17 d’octubre va tenir lloc l’acte de lliurament dels trofeus. 
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COPA FESC BASQUET 
 
Es va celebrar el passat 28 de març de 2021 i van participar 4 equips. A la 
modalitat femenina van participar el Club Esportiu Casal de Sords de 
Barcelona i el Club Esportiu Cerecusor de Barcelona, i a la modalitat 
masculina van participar el Club Esportiu Casal de Sords de Barcelona i el 
Club Esportiu de Sords de Badalona. 
 
El guanyadors van ser: 
Modalitat femenina: Club Esportiu Casal de Sords de Barcelona 
Modalitat masculina: Club Esportiu de Sords de Badalona 
 

 

COPA FESC FUTBOL 
 
A la Copa FESC Futbol van participar dos equips: el Club Esportiu de Sords 
de Badalona i el Club Esportiu Casal de Sords de Barcelona i es va disputar 
el 20 de març de 2021 la modalitat masculina i el 17 d’abril de 2021 la 
modalitat femenina 
 
 
 

 

 

COPA FESC VOLEIBOL 
 
El dia 10 d’abril de 2021l es va celebrar la Copa FESC Voleibol, després de 
molts anys sense realitzar cap competició d’aquest esport. A la modalitat 
femenina van participar el Club Esportiu de Sords de Badalona i el Club 
Esportiu Cerecusor de Barcelona, i a la modalitat masculina van participar 
el Club Esportiu Casal de Sords de Barcelona i el Club Esportiu de Sords de 
Badalona. 
 
El guanyadors van ser: 
Modalitat femenina: Club Esportiu Cerecusor de Barcelona 
Modalitat masculina: Club Esportiu de Sords de Badalona 

En aquesta competició, excepcionalment, es va poder comptar amb àrbitres amb coneixements 

de llengua de signes catalana, fet que va suposar un clar avantatge pel que fa a la comunicació 

entre tots els participants.  
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COPA FESC PÀDEL 
 
La Copa FESC de Pàdel es va celebrar a la localitat de Vic el 24 d’abril de 
2021. 
 
Van participar 33 esportistes (23 homes i 10 dones). Els campions van 
ser la parella formada per Enric Sansa i Jose Luis Gómez, i la parella de 
campiones van ser la Lidia Sánchez i Elena Torres. 
 

 

 

 

 

COPA FESC ESCACS 
 

El dia 3 de juliol de 2021 la COPA FESC D’ESCACS PER A SORDS es va 

organitzar a la seu de l‘Club Esportiu Casal de Sords de 

Barcelona amb la presència dels nou millors mestres de Catalunya. 

Els resultats: 

1.  Pedro Arasa (CE Casal Sords Barcelona) 
2.  Emilio Martinez (CES Lleida) 
3. Simon Marina (CE Cerecusor de Barcelona) 

 

 

COPA FESC FUTBOL SALA 
 

El dia 10 de juliol de 2021 es va celebrar la Copa FESC  Futbol sala a 

Ripoll. Els clubs que es van enfrontar van ser el Club Esportiu Casal de 

Sords de Barcelona i el Club Esportiu de Sords Ripollès. El guanyador va 

ser el  Club Esportiu Casal de Sords de Barcelona. 
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X TORNEIG D’ESCACS ENTRE SORDS DE CATALUNYA “TROFEU JOAN 
SAUMELL” 

 

Després de dos anys paralitzat per la pandèmia es va reprendre el X 
TORNEIG D’ESCACS ENTRE SORDS DE CATALUNYA “TROFEU JOAN 
SAUMELL” a la localitat de Lleida organitzat pel Club Esportiu de 
Sords de Lleida. 

Els guanyadors van ser: JUAN PEREZ Campió, ANDRES GONZALEZ, 
Subcampió, JUAN SOLANS, tercer classificat, DIUMENGE SERRANO, 
quart classificat i per últim JUAN PAMPALONA. 

 

42è CAMPIONAT ESPORTIU DE SORDS DE CATALUNYA 
 

 
El 42è Campionat Esportiu de Sords de 
Catalunya es va celebrar durant els mesos de 
maig i juny, i hi van participar equips mixtos, 
femenins i masculins de 11 modalitats 
esportives. 
  
El Campionat es va celebrar del 1 de maig al 
5 de juny de 2021 a Badalona, i va comptar 
amb la participació de 383 esportistes.  
 
La cerimònia d’obertura es va celebrar el 30 
d’abril a la seu de la Llar de Persones Sordes 
de Badalona amb la presència del primer 
tinent alcalde de l'Ajuntament de Badalona 
el Sr. Juan Fernández i la TV de Badalona.  
 
La cloenda del Campionat es va realitzar el 5 
de juny. Va assistir la tinenta d’alcalde de 
l’Ajuntament de Badalona, la Sra. Irene 
González, i es va fer lliurament de diplomes 
a tots els Clubs participants, destacant el 
trofeu al CES Badalona com el Club amb més 
títols aconseguits i al CES Mollet del Vallès 

com el Club més disciplinat, Finalment, es va fer entrega de la bandera del Campionat a 
l’organitzador de la propera 40 Edició que serà el CES Mollet del Vallès. 
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PARTICIPANTS DEL 42è CAMPIONAT ESPORTIU DE SORDS DE CATALUNYA 
 

MODALITAT 
ESPORTIVA 

PARTICIPANTS 
 

Total 
Femení Masculí 

Basquet 17 22 39 

Voleibol 23 20 43 

Futbol sala 12 30 42 

Bàdminton 20 10 30 

Escacs 1 16 17 

Handbol 18 19 37 

Dards - 18 18 

Futbol 24 27 51 

Petanca 11 23 34 

Tennis taula 20 16 36 

Pàdel 12 24 36 
 

TOTAL 
 

 

158 
 

225 
 

383 
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REPRESENTACIÓ INSTITUCIONAL 

 
 
REUNIÓ AMB EL PRESIDENT DE LA UFEC 
9 de febrer de 2021 

El 9 de febrer el president de la FESC va mantenir una 
reunió amb el president de la UFEC amb l’objectiu de 
presentar els nous projectes i reptes de la FESC.  
 
 
 
 
 

 
ASSISTÈNCIA A L’ASSEMBLEA GENERAL DE LA UFEC 
26 d’abril de 2021 

El passat 26 d’abril la FESC va assistir a l’Assemblea 
General de la FESC. A la reunió, el president de la UFEC 
va presentar la memòria d’activitats de l’any 2020 i es 
va aprovar el tancament de l’exercici econòmic del 
2020. També ses van convocar eleccions per a 
membres del Consell Directiu. 
 
 

 
SIGNATURA DE CONVENI ENTRE LA FESC I GAES. 
19 d’abril de 2021 

 L’àrea social de GAES va signar un conveni de col·laboració i 
patrocini amb la FESC. L’Acord es va signar el passat 19 d’abril 
de 2021 amb el director de l’Àrea social de GAES, EL Sr. Obdulio 
Herrera. El conveni ofereix beneficis per a tots els esportistes 
federats i possibilita el seu accés  diferents serveis com estudis 
audiològics. 
 

 
ENTREVISTA AL PRESIDENT DE LA FESC A LA TELEVISIÓ DE BADALONA. 
12 de maig de 2021 

La Televisió de Badalona va entrevistar al president de la 
FESC amb motiu de la celebració del 42 Campionat 
Esportiu de Sords de Catalunya a la ciutat de Badalona. 
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FESTA DE L’ESPORT CATALÀ. 
18 de maig de 2021 

 

La FESC va ser convidada a la Festa de l’Esport 
Català celebrada a l’Auditori AXA el passat 18 de 
maig de 2021. 
  
 
 
 
 

 
ACTE DE PRESENTACIÓ A L’AJUNTAMENT DE RIPOLL DE LA COPA FESC FUTBOL SALA. 
2 de juliol de 2021 

El passat 2 de juliol es va realitzar un acte de presentació a l’Ajuntament 
de Vic de la Copa FESC Futbol Sala amb la presència del Regidor d’Esport 
de l’Ajuntament de Vi.  
 
L’Ajuntament es va mostrar disposat a recolzar l’esport de les persones 
sordes. 
 
 

 
ENTREVISTA AL PRESIDENT DE LA FESC AL PERIÒDIC ESPORTIU MUNDO DEPORTIVO. 
23 de juliol de 2021 

 
 
CONFERÈNCIA A VIC. 
13 de juliol de 2021 
Conferència a Vic sobre la història de la FESC, els objectius de l’esport sord català i els requisits 
per a formar part com a nou club esportiu de Catalunya afiliat a la FESC. 
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CONFERÈNCIA A CAMBRILS. 
24 de juliol de 2021 
Conferència a Cambrils sobre la història de la FESC, els objectius de l’esport sord català i els 
requisits per a formar part com a nou club esportiu de Catalunya afiliat a la FESC. 
 
 
REUNIÓ AMB LA SECRETÀRIA GENERAL DEL CONSELL CATALÀ DE L’ESPORT 
27 de setembre de 2021 

El dia 27 de setembre, el nostre president i la secretària 
general de la FESC es van reunir amb la Sra. Anna Caula, 
secretària general de l’esport de la Generalitat de 
Catalunya i el Sr. Pep Més, el seu cap de gabinet. La nova 
secretària va ocupar el càrrec el passat mes de juny, així 
que l’objectiu de la reunió va ser presentar la FESC i els 
objectius que hi ha marcats per als propers mesos i 
també per als propers anys. El president de la FESC va 

exposar en diverses ocasions la importància de visibilitzar i dotar de recursos a la FESC per 
poder seguir fomentant el esports sord a Catalunya. També va explicar la delicada situació en 
què es troba actualment la comunitat de persones sordes causa de la inclusió de les persones 
sordes en l’àmbit oient. Per la seva banda, la secretària general Anna Caula, va expressar el 
seu suport a la FESC i es va comprometre a tenir en compte a la Federació en aquells 
esdeveniments i convocatòries que fossin possible per contribuir a la visibilització de l’esport 
sord.  

REUNIÓ AMB FEDERACIONS ESPORTIVES DE PERSONES AMB DISCAPACITAT 
30 de setembre de 2021 
A la reunió han participat les cinc federacions esportives de persones amb discapacitat i 
l’objectiu va ser el d’organitzar l’acte anual d’esport i discapacitat i per altra banda com a grup 
de treball del Consell Català de l’Esport sobre el Pla Estratègic d’Esport Escolar amb la 
presència de Carles Giralt Director d’Alta competició de Consell d’Esport de la Generalitat. 
Concretament es va parlat sobre el model d’esport escolar inclusiu.  
 

REUNIÓ AMB L’ALCALDE DE MOLLET DE VALLÈS 
16 de novembre de 2021 
Amb motiu de la propera celebració del 43 Campionat Esportiu de Sords de Catalunya a la 
ciutat de Mollet, va tenir lloc una reunió amb l’alcalde de Mollet del Vallès, el Sr. Josep 
Monras i el tècnic responsable de l’àrea d’esports de la ciutat, el Sr. Abel Garcia. La reunió es 
va realitzar a la seu de l’ajuntament i va ser molt positiva. L’Alcalde va agrair ser la ciutat 
escollida i s’ha compromès a donar tot el suport per dur a terme el Campionat.  
 
COMMEMORACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT 
3 de desembre de 2021 
Divendres dia 3 de desembre, es va celebrar l’acte institucional del Dia internacional de les 
persones amb discapacitat. Les diferents federacions esportives de Catalunya van realitzar un 
acte de commemoració i l’esportista Dani Ruiz Freijo va representar la FESC explicant la seva 
experiència d’esportista. 


