
Diari de l’expedició a la Copa de les Nacions 2015 
Killarney (Irlanda) 

 

 
 
Arribem a Killarney sense incidències a excepció dels clàssics problemes amb les 
companyies de lloguer de cotxes. Les casetes son molt maques i el verd domina el 
paissatge. Tot molt bonic. 
 

 
 
 
 
 
 



Dia 2 de Setembre.  
 
 

 
 
A les 10 del matì desfilavem rera Marc Bros que duia la senyera amb emoció. 
Cerimonia en la que es va fer referència al jugador Mick McGoldrick d’Escócia gran 
Mestre de la nostra modalitat, desaparegut recentment. A continuaciò han començat les 
competicions. 
 
 
Sessions 1 i 2 Men-A Pais de Gal.les i Irlanda. 
  

L’equip Mens “A” va debutar amb molt bon peu al Nations Cup d’Irlanda 2015, va ser 
dimecres dia 2 de setembre tot derrotant en la partida bona la selecció de Gal·les (13-
12), amb aquesta nova gesta de la selecció només França resta com a selecció invicta 
pels catalans. Cal valorar aquest fet en la mesura de que el nombre d’afeccionats dels 
països rivals és molt superior al nostre. Phil Hoskins, Mark Bowen, Jonathan Bushnell o 
Cory Rees son les cares més conegudes de la selecció gal·lesa. Destacables van estar 
David Ureña i Joan Marminyà amb 4 partides guanyades de 5, Roman Temporal va 
aportar el punt definitiu sortint de snooker per banda amb emplaçament per a la darrera 
bola de color, impecable.  

Seguidament i sense temps de celebrar la victòria i molt menys de preparar el següent 
partit la selecció va perdre amb Irlanda (15-10), els amfitrions van dominar el marcador 
des del principi, amb vàries cares noves a més dels ja coneguts Darren Feehan i David 
Carrie, una jove selecció irlandesa desvergonyida i descarada, molt bona jugant a l’atac 
i defensant amb molt de cap es va imposar als catalans, només en Roman Temporal que 



va signar un 5 de 5 en les seves partides ha fet una molt bona actuació, el enfrontament 
previ havia estat molt dens i va passar factura. Demà l’enfrontament amb Xipre donarà 
la mida de les possibilitats de la selecció.  

 

 

Sessió 1 Sènior Escòcia. 
 
Començament molt fret i amb nervis. Arrancada fluixa I sempre anant a remolc; s’han 
tingut moltes oportunitats que no s’han acabat aprofitant i s’ha estat a prop d’arribar a 9 
frames 17-8. Destacable l’actuació d’Andreu Jam que tot i ser la primera vegada que 
assisteix a una competición d’aquest nivell ha fet un molt bon paper. Segur que demà 
milloraran els seus registres.  
 
La sessió 2 fou la de descans. 
 

 



 
Sessió 1 Màster Gales.  
 

 

 
 
Després d’un cacao impressionant amb la informàtica i les actes de partit, que a 
aquestes alçades ja hauria d’estar superat varem enfrentar-nos a la selecció de Gales que 
tot i no estar al seu 100% ens va apallissar, varem deixar escapar molts punts a les 
últimes boles i no varem saber aprofitar les nostres oportunitats. La velocitat de les 
taules era astronòmica i en general ens passavem de força sempre, problemes 
d’aclimatació. Resultat per oblidar 22-3 i demà segur que ho farem millor . 
 
La sessió 2 fou la de descans. 
 

 



Sessió 3 Men-A Xipre. 
 
Dijous el partit amb Xipre també va anar bé, el resultat final convida a somiar amb les 
anhelades semifinals, tot l’equip va estar entonat i amb bones sensacions, això va portar 
a un parcial de (11-3) que semblava que podria aportar el “bonus point” que premia als 
equips que sobrepassen les 17 partides. A partir d’aquí el jove equip xipriota va 
reaccionar i amb molt d’encert va poder dissimular la desfeta i es va poder adjudicar un 
punt, (15-10). 
 
La classificació en aquest moment ens situava com a 4rts classificats, a expenses de 
com evolucionessin els següents partits: 
 

 
 
L’enfrontament amb Xipre es va emetre per live streaming i aviat apareixerà en el canal 
de youtube de Rhino.TV, els resultats i classificacions es poden trobar al lloc web 
següent: http://cuesportfever.com/index.php/league/enc5 
 
Sessió 3 Sènior Gibraltar.  
 

 



 
 
Sessió 3 Màster Gibraltar.  
 

 

Varem començar fatal: 4 a zero però en Vicente va apretar inciant un parcial 
espectacular de 8 partides seguides. A partir d’aquí es varen anar alternant 
perdudes i guanyades fins arribar al resultat final de 15-10. 

Aquest dia 3 de Setembre s’hauria de dir 15 d’Octubre ja que les tres 
seleccions catalanes varem guanyar amb els tres resultats iguals: 15-10.  

 
Partits individuals i de parelles.  
 
Dijous es van disputar les dues primeres rondes de parelles, només la parella David 
Ureña i Roman Temporal va aconseguir passar rondes, dues, per a continuar divendres. 
 
Divendres començava l’individual, on gairebé tots van caure a primera ronda, Joan 
Marminyà i Jonathan Gonzalez forçant la partida bona, menys sort van tenir Marc Bros 
i Ruben Garcia (5-1 i 5-3 respectivament). Només la parella de fet David i Roman van 
aconseguir passar fins a tres rondes, en Roman (5-4, 5-2 i 5-3) patint al principi però 
definint bé tota la jornada i en David amb parcials de (5-0, 5-1 i 5-2) va estat resolutiu 
des del primer moment. Els aires irlandesos senten bé als jugadors catalans, ara ja amb 
el canvi d’aigües i el jet lag superats. 
 
En la mateixa jornada però jugant per parelles David i Roman van passar la tercera 
ronda i ja a quarts de final van perdre amb una parella gal·lesa, que en tot moment van 
provar de minar els nervis dels bagencs, una llàstima però un molt bon paper fet pels 
nostres jugadors, sempre respectuosos amb els rivals.  
 



 
 
 
Sessions 4 i 5 Men-A Irlanda del Nord i Anglaterra. 
 
 
Dissabte vam tornar a viure la cara i la creu en les sessions de matí i tarda, al matí vam 
començar vencent als que eren líders fins llavors, una rejovenida selecció de Irlanda del 
Nord pel resultat de (13-12), tot l’equip va jugar a un nivell molt alt i així varen 
aconseguir la victòria per la mínima, de nou. 
 
 
Les sessions de tarda en dies amb dos enfrontaments van ser la creu, qui ho diria amb 
un equip amb varis dormilegues, en la segona sessió de dissabte la selecció va rebre un 
seriós correctiu per part d’Anglaterra, el resultat final de (20-5) va tornar als nostres a la 
terra, l’equip anglès va començar la competició baix de revolucions, veure’ns per 
damunt a la classificació els va esperonar i els Andy Lucas, Jimmy Carney, Drew 
Farminer, Jack Whelan i Adam Brown van establir un guarisme dolorós al marcador, 
(20-5). 
 
 
 



Sessió 4 Sènior Gales.  
 

 
 
 
 
Sessió 4 Màster Angraterra.  
 

 



 
 
 
 
 
L’arrancada amb Anglaterra va esser tremenda ja que varem encaixar un parcial en 
contra de 0-10. L’ofici de l’Emili va trencar la ratxa però la moral ja estava tocada 
només varem poguer estirar-los 3 partides més. Càstig un pél excessiu ja que 
començavem a acostumar-nos a les taules  i teníem opcions que no acabavem 
d’aprofitar. 
 
 
 
 
Sessió 5 Sènior Irlanda del Nord. 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 



Sessió 5 Màster Irlanda. 
 

  
 
Veníem molt tocats pel resultat amb els Anglesos i els d’Irlanda del Sud s’en van 
aprofitar. Dramàtiques 13 primeres partides sense guanyar ni un lag ni una partida i 
varem tenir que esperar a la partida 25 perque l’Emili novament estirés una sola partida 
al nostre amic Brendan Hinchy. Estic segur que no ens passarà mai més una desfeta 
d’aquesta envergadura. Es indubtable que juguen molt millor que nosaltres però el 
resultat no ens fa justícia. Un molt dolorós 24-1. 
 
 
Partits individuals. 
 
Encara hi va haver temps per a veure la quarta ronda individual, on en Roman i Ureña 
continuaven, sort diversa pels nostres darrers representants, en Roman va caure a una 
taula televisada per 5-3 vers en Scott Ross, mentre en David continuava la seva 
impecable progressió i guanyava 5-3. 
 
Sessions 6 i 7 Men-A Gibraltar i Escòcia. 
 
Diumenge en sessió matinal vam guanyar el partit seguint la tradició a Gibraltar, la 
selecció amiga ha experimentat una important millora en els darrers anys, tot i això la 
urgència de punts dels nostres va precipitar el marcador fins un (19-6), tot pendent del 
darrer partit amb Escòcia per la tarda, en cas de guanyar la selecció passava a 
semifinals, l’objectiu que s’havien posat i que tant poques vegades s’ha assolit. 
 
Però la ratxa amb els enfrontaments de tarda va tornar a aparèixer i després d’un inici 
esperançador on els nostres van dominar el marcador fins un 7-4 a favor, els escocesos 
van començar a encadenar partides gràcies al seu bon joc i alguns errors nostres, el 
resultat final va ser de 15-10, gens malament si es té en compte el potencial escocès: 
Antz Morrison, Scott Ross, els joves Ross Fernie i Liam Dumster i el desconegut aquí 
però considerat millor jugador actualment Mark Boyle ens van deixar sense semifinals. 
  



Malgrat el bon paper dels nostres, amb quatre partits guanyats i tres perduts, el no ser 
suficient per a passar ronda va entristir als nostres jugadors, que a mida que passin els 
dies se’n adonaran del gran paper fet en el Nations Cup d’Irlanda 2015 i el podran 
assaborir. 
 
 
El resultat final per equips fa justícia al nivell existent a casa nostre actualment, acabar 
la competició fregant les semis i assolint-les de tant en tant és el punt just on es troba el 
Blackball català al món, ni som tant bons ni tant dolents. 
 
 

 
 
 
Sessió 6 Sènior Irlanda del Sud. 
 
 
 

 
 



Sessió 6 Màster Escócia. 
 
 

 
 
La desmoralització ens havia entrat a fons i varem lluitar amb totes les forces contra els 
amics d’Escocia pero la dosi d’energía no hi era. En Ramón  va fer el seu millor 
enfrontament amb dues guanyades i l’Emili i en Vicens les altres dues: 21-4. No ens 
hem pogut sobrepossar.  
 
Sessió 7 Sènior Anglaterra. 
 

 



 
 
Classificació final Sènior: 
 

 
 
Sessió 7 Màster Irlanda del Nord. 
 
 

 
 
Amb aquest equip semblava que podíem fer un millor paper ja que al frame 10 haviem 
guanyat un parell de partides, el Vicente Aguirre a la màquina del Stephen Jhonston i 
l’Emili al seu Germà Alan però només en Vicens va poder guanya la tercera partida de 
l’enfrontament: 22-3. 
 
El resum de Màster es que em de millorar si no volem rebre les pallisses d’aquesta 
Nations Cup, hem quedat penúltims perqué Gibraltar va perdre amb nosaltres però el 
seu average ha estat millor. Treballeu !!!! 
 
Classificació final Màster: 

   
 
 
 



Partits individuals. 
 
A última hora de diumenge el nostre darrer jugador en competició en David Ureña ens 
va seguir donant alegries passant la ronda de 8ens de final per 5-3, a quarts de final es 
va enfrontar en taula televisada amb en Jack Whelan, jugador professional anglès i 
malgrat un molt bon inici fins el 3-3, finalment en Jack es va fer amb el següent punt i 
va decantar amb una tacada en el darrer, tres competicions i tres quarts de final per en 
David, molt bé i quina llàstima alhora.  
 
Molt especialment cal destacar la bona posada en escena de Jonathan Gonzalez, Ruben 
Garcia i Marc Bros durant la setmana, amb moltes ganes de fer-ho bé i malgrat la seva 
poca experiència en esdeveniments d’aquest tipus, en Marc debutant total, van rendir a 
molt bon nivell i en properes ocasions de ben segur podran seguir evolucionant. Tots 
tres debutaven en l’equip A però en Jonathan i en Ruben ja havien competit com a 
junior un i en equip d’onze l’altre amb la selecció, tots tres han fet un canvi en el seu joc 
i mentalment arrel d’aquesta experiència, ja no seran debutants mai més i de ben segur 
que tindran moltes oportunitats de tornar-hi.  
 
Els tres veterans de l’equip van acabar la competició amb registres positius i van rendir 
a bon nivell, amb 22, 21 i 20 partides guanyades de 35 en David Ureña, Roman 
Temporal i Joan Marminyà van estar prou encertats, amb alts i baixos però amb un 
promig molt bo.  
Estadístiques finals per equips i individuals aquí:  
http://cuesportfever.com/index.php/league/enc5  
 
La convivència va ser molt bona durant tota la competició i sempre que el calendari ho 
permetia els jugadors dels tres equips catalans s’animaven mútuament i s’ajudaven, com 
sempre hem excel·lit amb el nostre comportament i saber estar, cosa molt valorada per 
molts jugadors i la organització. 
 
Hem d’agrair a l’Aram Bernaus la gran tasca de suport donada a l’ombra amb tots els 
temes d’Organització i àpats. Gràcies amic. 
 

--- 
 
Temps per a conèixer Irlanda i el seus paisatges i fent amistats.  
 

  



 

  
 

   
 

  
 

   
 
              
 
Bones Partides !!! 


