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Dissabte 17-09-2011 
 
 

 
 
A les 12 del migdia, puntuals tots a l’APB, hem pesat les maletes fets els paquets dels 
tacs i a les 13h. hem sortit en direcció al Prat de Llobregat. Cap problema fins arribar a 
Dublín; el xofer del transfer fins a Tullow ens ha tingut abandonats una hora i mitja, que 
hem aprofitat per anar voltant pels pàrquings de l’Aeroport amb una bandera Catalana 
per veure si ens localitzava.Finalment ha aparegut en Charly, que aixi es diu el xofer. 
 
Cap a les 9 de la nit hem arribat al Mount Woseley , un hotel molt guapo amb 
boníssimes habitacions. En Gasques ha tingut feina però ha aconseguit que ens fessin 
uns sandvitxos. Les primeres pintes de Guinness han començat a caure i un cantant amb 
una guitarra acústica ens ha ambientat el sopar (per cert ho feia molt bé). 
Després de sopar hem quedat a la sala “Library” per organitzar-nos de cara a demà: “LA 
GUERRA” . 



 

Diumenge 18-09-2011 
 
Ens hem llevat a les 8 del matí per anar a esmortzar i estar a punt per la desfilada 
d’obertura de la competició. Les banderes han anat passant  i per primera vegada a 
l’història del  Blackball mundial han sonat “Els Segadors”, l’himne nacional de 
Catalunya, amb l’abanderat Christian Gonzalez onejant la senyera. Esperem que tornin 
a sonar al final de la competició en honor dels nostres jugadors. 
 

 
 

Seguidament s’ha recordat la figura d’en Peter Hawley, directiu de la WPA, recentment 
desaparegut, que fou un motivat activista ecològic. 
 
A continuació han actuat els ballarins “CELTIC RYTHM DANCERS” (Louise, Tony, 
Orla, Jamie I Christine, que ens han ofert unes magnífiques dançes celtes. 
 
 



 
 

 
 
 
La Selecció MEN-A ha començat l’Europeu jugant contra França una miqueta freda, 
sense entrar en situació fins passada la meitat de l’enfrontament, en aquest moment la 
selecció Francesa ha encadenat 4 victòries consecutives que han deixat el marcador 12-
7, al llindar de la derrota. Després d’aixó res ha pogut realçar als nostres jugadors que 
han acabat perdent 16-9, tot i l’experiència d’en Lluís Cubero i d’en Joan Marminyà. En 
Joan Gasques, després de 4 anys sense ser seleccionat, ha demostrat tenis ganes de fer 
un bon paper acabant les últimes partides desplegant un molt bon joc, fent la segona 
tacada de l’equip. 
Cal destacar el debut de Ferran Etxebarria que ben segur que durant la setmana s’anirà 
troban més a gust. 
 
Per la selecció Senior-A aquest Europeu ha començat amb millors vibracions que les 
que hi van haver al Mundial. Començar amb Escòcia (actual Campiona del món) en fred 
no ha estat fàcil però amb un Jordi Pérez espectacular tibant de l’equip amb 5 
guanyades de 5 jugades aviat hem entrat en calor.  
 



 
 
Quan la selecció ABACAT es trobava a només a tres partides d’empatar a 10, s’han 
perdut les tres taules en joc i per tant l’enfrontament. Lluitant-ne la resta em quedat 16-9 
, guanyant només una partida cadascun dels jugadors restants. Pensem que entrant en 
calor, la Selecció Catalana Sènior té coses a dir……a veure com va la tornada del 
Round Robin. 
 
En quan els individuals, amb més o menys distància, els sènior han caigut tots a primera 
ronda. A veure que fan a les parelles. Ánims!!! 
 
Als individuals de MEN-A en Cubero ha estat el primer en pasar la primera ronda(4-1). 
Després en Ferran s’ha marcat un 4-0, en Gasques (4-3) també ha fet la feina encara que 
més ajustadament. Després ha fet un rosco a segona ronda, bé!!!. A continuació ha 
caigut en Lluís 4-3 a tercera ronda amb alguns problemes amb la taula. En Ferrán amb 
un 4-1 apunta amunt a la segona ronda ja que s’el veu molt concentrat. 
En Gasques ha perdut a tercera ronda molt ajustadament(4-3) en unes partides molt 
lentes. En Ferran molt concentrat ha fet un 4-1 lo que el transporta a quarts de final 
demà. 
 
Hem arrodonit la vetllada amb un pa amb tomaquet i pernil a la “suite” d’en Toni 
Garcia i Jesús Rubio. 
 
Demà serà un altre dia. 
 
 
 
 



Dilluns 19-09-2011 
 
A les 9 del matí en Joan de Haro, l’Eloy i en Christian han encetant les sevs 
competicions individuals, en Crhistian ha rebut un 4-0 i l’Eloy n’hi ha endossat un altre 
al seu contrincant. En Joan, que ha passat la primera ronda per no presentat del seu rival 
ha caigut a la segona ronda 4-1 i l’Eloy també a perdut 4-0. 
 
A les 12 ha jugat l’indivual en Ferrán (quarts de final), com ja varem dir ahir faltava 
esperar el progrés a mida que avançava el quadrant. Es va trobar un os nord-irlandés que 
va guanyar 4-0 gracies a un joc lent i tancat. Tot i així hem tingut un jugador a quarts de 
final !!! 
 
L’enfrontament de MEN-A contra Gibraltar va ser una vegada més una victòria fàcil, 
devant d’una selecció molt amigable de jugar i que ens permet sempre guanyar amb 
distància: 21-4. A les 8 de la tarda teniem un enfrontament més dur contra Irlanda del 
Nord la qual té un equip més fort que es altres anys. Tot i així els juagadors de 
Catalunya van poder guanyar amb relativa facilitat: 16-9 a punt de puntuar un quatre 
zero.   
 

Dimarts 20-09-2011 
 
MEN-A 
 
Després de dues victòries consecutives ens enfrentavem a Irlanda del Sud, un equip més 
o menys difícil en el que al principi els nostres jugadors varen encadenar dues tacades 
de sortida i una serie, acabant l’enfrontament 15-10.  
 
Després d’aixó es va jugar el campionat de parelles; esperem que una de les nostres 
parelles sigui a la final ja que tenim a semis per un canto en Roman-Joanet i per l’altre 
Banda en Quim-Gasques, Us imagineu una final amb cuatre jugadors amb la mateixa 
samarreta? A veure si fem història per parelles!!!. 
 
A la tarda teníen l’enfrontament més complicat contra Anglaterra, els nostres jugadors 
no varen ser capaços de evitar la victòria per 4-0 (17-8) i a la tornada el mateix en 
l’anada encara que 16-9. No s’ha pogut derrotar a una selecció en extraordinària forma, 
amb jugadors com Jimi Carney i Aidan Finch. Potser hem jugat excessivament atrevits. 
 
SENIOR-A 
 
Amb Catalunya/França s’ha començat molt contingudament , tots dos països amb 
precaucions. Hem aguantat fins al 2-2, a partir d’aquí s’han disparat els contrincants 
acabant amb 20-5. No acabem d’entrar en calor!!!!. 
 
Després ens hem trobat amb una Irlanda del Sud més ferma que a Llemotges; tant a 
l’anada com a la tornada (la tornada de Round Robin es fa amb ordre invers,  es a dir 
l’últim enfrontamente de l’anada i el primer de la tornada s’han fet seguits) ens han fet 
un 19-6. Equip molt consistent, però nosaltres seguim sense estar a la nostra pròpia 
alçada. Els jugadors no ens trobem al nostre nivell habitual. En Jesus s’està començant a 
aclimatar a l’estil de Joc. Encara queden 4 enfrontaments, creiem que millorarem. 



 
 
Les parelles han estat demolidores. Cap hem passat de primera ronda Vicens-Paul han 
caigut 3-1 havent estat a punt de jugar la bona amb Irlanda del Sud. 
 
 
JUNIOR 
 
També s’han estabellat.      
 

Dimecres 21-09-2011 
 
MEN-A 
 
Avui ha estat un dia estrany per la Selecció A, irregular i sense trobar-se d’una manera 
concreta ara bé, ara malament. A les 12 els nostres jugadors s’ha enfrontat a Irlanda del 
Sud guanyant pels pèls amb un 14-11, A la tarda s’ha sofert la derrota amb Irlanda del 
Nord també ajustada 14-11 i finalment la selecció més assequible de l’Europeu 
(Gibraltar) ha aconseguit estirar-nos sis partides: 19-6. 
 
La situació de cara a les semifinals es favorable ja que tenim el quart lloc garantit i hi 
han moltíssimes possibilitats de  assolir la tercera plaça inclús perdent amb França que 
es l’últim rival del Round Robin. La situació optima seria vèncer a França per atemorir-
la de cara a les semis; ja que en el cas més possible ells quedaran segons i seran els 
nostres rivals a Semis. Som dins!!! 
 
Les parelles MEN A varen estar un espectacle memorable. Les dues parelles varen 
quedar 3-2: 
 
L’enfrontament de la parella Gasques-Reyes  va anar així: Surt en Jimmy Carney, no 
entra bola i en Reyes fa la sèrie. Después surt en Gasques  i fa tacada. A continuació 
surt en Ian Ally, no entra bola i en quim construeix una bona sèrie  però erra l’última 
groga que hauria representat deixar asseguts els dos millors jugadors del torneig per 3-0. 
En Ian fa el 2-1. 
 
Surt en Gasques entra blanca i en Jimmy fa el 2-2 de sèrie i després surt en Jimmy i fa 
tacada = 3-2. 
 
En resum una bola errada d’en Quim i una falta de blanca de sortida impensable d’en 
Gasques. L’únic error de Carney- Ally no entrar bola en dues sortides. Memorable!!!!    

 
Dijous 22-09-2011 
 
MEN A 
 
Al començár el dia ens hem enfrontat amb la selecció Francesa, han jugat a un 
grandíssim nivell inclús han encadenat un parcial de 7-0. Els nostre jugadors no han 
estat capaços de remontar perdent 14-11. 
 



A semis els gabatxos han estat imparables, arrencant igualment amb un primer parcial 
de 7-0. Hem passat pel 10-3 però s’an plantat a 13 partides guanyades molt ràpidament. 
A veure si som capaços d’assolir el tercer lloc. Es sabrà a partir de les les 17 h. 
 
Semblava que assolir el tercer lloc no seria possible ja que es va començar perdent amb 
Irlanda del Nord fins el 8-5 però la reacció de Catalunya va ser fulminant encadenant 8 
partides consecutives per situar-nos en el 8-13 definitiu. Gran reacció de la nostra 
selecció. 
  
SENIOR A 
 
Avui hem fet l’últim enfrontamemnt  amb  Escócia. Hem començat igual que a la 
primera volta  empantant els primers enfrontaments fins el 4-4 a partir d’aquí han 
començat a distanciar-se i només lentament hem anat fent algunes partides soltes que 
ens han permés arribar al 17-8, un partit menys que a la primera volta. Les sensacions 
han estat bones, i l’equip concentrat però ens manca experiència. Al final hem cantat 
una cançó plegats amb els Escocesos. Bon rotllo. 
 
 

 
 
A les vuit s’ha celebrat l’entrega de premis i a la nit la festa al golf amb caraoke i 
gresca: 
 



  
 
Demà cap a casa…. 
 

 
  


