
ABACAT – Selecció Catalana 
 

Diari del Campionat del món a SWAZILAND Agost 2008 
 

Per Joan Gasques (Manager de la Selecció i President D’ABACAT) i 
Joan Marminya  

 
 

16 d’Agost: 
 
Ja estem a Swaziland! 
 
Desprès d'un llarg viatge sense incidències a destacar, només un escorcoll massiu a la maleta del 
menjar del quim, on li van fer deixar les llaunes de tonyina perquè podien ser explosives..., i les 
primeres experiències místiques amb les pastilles de la malària, varem arribar el 14 a 
l’espectacular Recinte del Royal Swazi Sun. Aquí la gent s'ho pren tot amb bastant calma, tipus 
Jamaica, rotllo 'ja man' Peró sense fumar herbes, ho tenen de natural. 
El centre on es juga el campionat esta ben muntat, amb un 'Arena' per les finals que impressiona. 
 
Avui tot just han acabat les finals del All Africa, amb la supremacia de Sud Africa guanyant-ho 
tot. A la tarda presentació del world Championship i ja arrancarem amb el campionat demà. 
 
Seguirem informant. Joan Gasques 
 
 
 
16 d’Agost: 
 
Sobre Swatzi, va tot de puta mare i demà debutem, juguem a les 14:00 i a les 15:30 a les taules de 
l'amfiteatre, no sabem si això sortirà en directe per Internet, si pots connectar-te a aquesta hora 
sortirem de dubtes. 
El viatge va ser una pallisseta però les ganes ho compensen, ningú s'ha queixat per això i tota la 
seleçao està preparada pel repte, el país és molt pobre i nosaltres estem en un oasi, ja enviarem 
fotos, ja tenim les fotos oficials i suposo que en Joan demà enviarà foto per la web. 
Demà juguem amb illa de Reunión i amb Malawi, hem de guanyar per collons sinó podem tenir 
problemes, el primer partit és cabdal perquè són més potents del que sembla i estan rodats doncs 
acaben de jugar la Copa d'Àfrica. 
  
Seguirem informant, esperem no decepcionar a ningú perquè tenim molt present que us 
representem a tots vosaltres, visca Catalunya!  
 
Fins aviat. Joan Marminyà 
 
 
 
 
17 d’Agost: 
 
  
La selecció a començat el seu trajecte cap a la final del campionat del món. 
El primer dia de competició ha estat per les 4 primeres sessions de la competició per equips. En un 
grup d'once equips jugarem tots contra tots i els quatre primers se n'aniran cap a Semifinals. 
 



Avui quatre enfrontaments d'equips : 
  
IRELAND vs CATALUNYA :  VICTORIA PER CATALUNYA 14-11 
TANZANIA vs CATALUNYA : VICTORIA PER CATALUNYA 22-3 
ENGLAND vs CATALUNYA : VICTORIA PER CATALUNYA 13-12!!! Hem venjat la 
derrota a Semifinals l'any passat a Willingen. 
ILLA DE REUNION AREBAS vs CATALUNYA : VICTORIA PER CATALUNYA 18-7 
  
La seleçao a acabat el primer dia de competició invicta. 
  
L'estadistica individual jugant per equips : 
  
LLUIS CUBERO 16 GUANYADES DE 20 JUGADES 
JOAN MARMINYA 15/20 
QUIM REYES 13/20 
ROMAN TEMPORAL 13/20 
SERGIO MAS 10/20 
  
I per avui res més esportivament parlant destacable. 
  
Seguirem informant. 
  
Apalis Siau  Joan Gasques 
 
 
 
 
 
18-19-21-22/8/2008: 
 
 
Swaziland - Capítol Segon (18-19-21-22/8/2008) 
 
Desprès de alguns problemes amb Internet a nivell nacional, aquí esta el següent report. 
 
CATALUNYA vs MALAWI = 19-6 
SERGIO MAS 3/5 (GUANYADES/JUGADES) 
ROMAN TEMPORAL 5/5 
LLUIS CUBERO 4/5 
QUIM REYES 3/5 
JOAN MARMINYA 4/5 
 
CATALUNYA vs REUNION = 17-8 
SERGIO MAS 2/5 (GUANYADES/JUGADES) 
ROMAN TEMPORAL 5/5 
LLUIS CUBERO 2/5 
QUIM REYES 3/5 
JOAN MARMINYA 5/5 
 
CATALUNYA vs SWAZILAND = 21 -- 4 
SERGIO MAS 5/5 (GUANYADES/JUGADES) 
ROMAN TEMPORAL 5/5 
LLUIS CUBERO 4/5 



QUIM REYES 3/5 
JOAN MARMINYA 4/5 
 
CATALUNYA vs SOUTH AFRICA = 15 -- 10 
SERGIO MAS 2/5 (GUANYADES/JUGADES) 
ROMAN TEMPORAL 3/5 
LLUIS CUBERO 4/5 
QUIM REYES 2/5 
JOAN MARMINYA 4/5 
 
Tot i començar l'enfrontament realitzant 4 tacades de sac consecutives, els nostres jugadors van 
ser capaços de remuntar i acabar guanyant còmodament a la selecció de referència al continent 
africa. 
 
CATALUNYA vs NIGERIA = 21 - 4 
SERGIO MAS 4/5 (GUANYADES/JUGADES) 
ROMAN TEMPORAL 5/5 
LLUIS CUBERO 4/5 
QUIM REYES 3/5 
JOAN MARMINYA 5/5 
 
Un cops acabats el enfrontaments Round Robin entre totes les seleccions, CATALUNYA queda 
primera amb dos punts de ventatja sobre la selecció Sud Africana, a priori favorita en aquest 
campionat del mon. 
 
En l'estadística individual jugant per equips, Joan Marminyà queda en primera posició d'entre els 
52 jugadors que componen les diferents seleccions, amb 37 victòries de 45 partides jugades. 
Roman Temporal queda en segona posició amb 36 victòries, els dos millors jugadors Sud africans, 
Yulan Govendal i Wetsi Morake queden 3er i 4rt a 2 victòries del Joan, i en Lluís Cubero 5e a 3 
victòries. 
 
Finalment dintre de la competició s'ha establert un campionat de Scottish Doubles on hem 
presentat tres parelles : Lluís Cubero&Roman Temporal, Joan Marminya&Quim Reyes, i una 
tercera circumstancial : Sergio Mas&Joan Gasques (li va tocar ballar amb la mes lletja al Sergio, 
I'm sorry Sergio ;) 
En aquesta competició la parella Cubero&Temporal es va creuar amb Mas&Gasques a segona 
ronda, desprès de vèncer una parella de Swaziland i una altra de Nigeria respectivament a primera 
ronda. En aquest enfrontament fratricida en Lluís i el Roman van saber imposar-se a la dupla 
Mas&Gasques. Una ronda mes tard, no van saber fer el mateix amb la fortissima dupla anglesa 
Mike Piper&Aiden Finch, i van perdre per un rotund 5-0, no poden entrar així a Semis del Double 
event. 
 
A la competició individual : 
 
Roman i Lluís es van trobar a la ronda Last 32, on el Cubero va saber imposar-se i passar a 
següent ronda. 
 
Quim va tenir a ronda Last 32 un aparellament forca complicat amb l'anglès Aiden Finch, on va 
entrar blanca a les seves 4 sortides, amb lo qual tot i jugar dignament, no va poder defensar el 
resultat. 
 
Sergio Mas es va plantar a Last 8 on va quedar emparellat amb el campió Africa Yulan Govendal, 
el millor en estadístiques individuals jugant per equips l'any passat a l'europeu de Willingen. Va 



estar un enfrontament amb un alt nivell billaristic, on l'africa va poder fer 3 tacades de sortida. Tot 
i així el nostre Sergio Mas va tenir la oportunitat de plantar-se amb un 6-6, però va errar una bola 
forca complicada, amb lo que l'africa ja se'n va anar a 7-5, desprès d'això, en Sergio ha ressorgit i 
ha pogut fer la seva segona tacada en l'enfrontament per posar un 7-6 al marcador. Però altre cop 
una partida no massa afortunada, a fet que la balança es decantes cap el costat del gran Yulan 
Govendal. 
 
A l'altre meitat de quadrant de 4rts, un altre enfrotament apassionant : Lluís Cubero vs Aiden 
Finch. Després de saber controlar el ritme de l'enfrontament i col·locar-se amb una avantatja de 
dos partides a la meitat de la distancia establerta, el Lluís no ha pogut frenar L'Embranzida de 
l'anglès, que realitzant varies tacades de sortida a pogut marxar finalment amb un 8-6 cap a les 
Semis. 
 
I l'únic representant Català a la ronda de Semis que queda es l'incombustible Joan Marminyà, que 
després de patir molt al seu enfrontament de 4rt amb l'anglès Mark Shepard, a pogut ressorgir com 
l'au fènix i un cop mes, tirar endavant. 
 
Aquesta tarda (22/8) es continuara amb les semis i final de la competició principal per equips de 5 
masculins, on després de quedar invictes en els enfrontaments preliminars, el nostre equip haurà 
de tornar a demostrar el molt bon nivell ja demostrat anteriorment, i acomplir el que ara es 
planteja com un somni molt proper : ser campions del mon. 
 
Ara per ara tinc el plaer d'informar-vos que ja podeu dir amb el cap ben alt que CATALUNYA es 
campiona del mon en competició d'speed pool.  
 
Durant el dia 21/8/2008 es va realitzar una competició cronometrada a 5 taules d'speed pool, on va 
participar les 11 seleccions present al campionat. 
 
Els nostre nois van establir una fita inaudita fins ara, guanyant a experimentats equips com 
l'anglès o l'irlandès, i amb una marca total de 6 minuts i 56 segons va poder batre a la segona 
classificada Anglaterra per uns ajustat 3,62 segons. BRAVO NOIS ! 
Aquí podeu veure els temps parcials dels nostres jugadors per ordre de taula : 
 
JOAN MARMINYA 1min 11,71 segons 
SERGIO MAS 1 min 31,26 segons 
LLUIS CUBERO 1 min 22,17 segons 
QUIM REYES 1 min 57,33 segons 
ROMAN TEMPORAL 1 min 5,37 segons (amb l'afegit d'haver d'un cop acabat el triangle de 
quinze boles, tenir de córrer uns 8 metres corrent per tocar el « BOTO » que parava el cronometre. 
 

CATALUNYA CAMPIONA DEL MON 2008 SWAZI WORLD 
CHAMPS SPEED POOL 

 
de moment….. 

 
Seguirem informant. Joan Gasques 
 
Molt bones!! 
 
Comentar-te que estic AL·LUCINANT, i suposo que vosaltres deveu estar pels núvols!!! 
 



Estic seguint x cuesportfever.com, els resultats i realment em costa de creure... 
 
Només dir-vos que us felicito a tots pel treball que esteu fent, i també una consulta: 
 
M'encantaria poder veure en directe els quarts de finals de demà a les 10,30h... això és possible? si 
és així agrairia em diguessis en quin link, ho puc veure.... 
 
Au, a continuar igual!! 
 
p.d: per què surt Espanya, si esteu representant a Catalunya??? 
 
 
Valentí Martí 
 
 
Efectivament, es al·lucinant. 
 
Finalment no es podrà veure en Live les partides perquè han tingut problemes amb el servidor que 
proveeix internet a tot Sud africa, i no es podran emetre els partits. :( t'hauràs d'esperar a la 
tornada quan editi el DVD : i com Catalunya va ser campiona del mon Swazi World Champs 
2008.... 
 
El tema Spain ens esta costant, però finalment ens en sortirem. Tenen el seus criteris i els interessa 
mes que surti Spain que no Catalunya que no ho coneix tanta gent. El que si et puc assegurar es 
que tota africa en quedara ben plena de l'excel·lent nivell billarista que estan mostrant el nostres 
companys aquí, ja es saben tots els noms de memòria, i d'aquí poc crec que editaran els cromos 
col·leccionables dels nois de Catalunya.... Crec que sortirem amb varies victòries d'aquí, el 
problema serà portar tants trofeus. 
 
Apalis company, Salut! Joan Gasques 
 
 
 
 
Rankings  al 22-08-08: 
 



Opens Individual Statistics 
 
Rank 
ID 
Player name  
P 
W 
L 
BW 
BWA 
LW 
FFF 
FFA 
Pts 
 
1 
MAR056 
Joan Marminya (Catalunya Spain) 
45 
37 
8 
1 
2 
16 
0 
0 
37 
 
2 
TEM002 
Roman Temporal (Catalunya Spain) 
45 
36 
9 
3 
1 
26 
0 
0 
36 
 
3 
MOR002 
Wetsi Morake (South Africa) 
45 
35 
10 
9 
0 
32 
0 
0 
35 
 
4 
GOV013 
Yulan Govender (South Africa) 
45 
34 
11 
8 
3 
27 
0 
0 
34 
 
5 
CUB001 
Lluis Cubero (Catalunya Spain) 
45 
34 
11 
3 
2 
21 
0 
0 
34 
 
6 
AND005 
David Anderson (South Africa) 
45 
33 
12 



 
   
 Ja possa CATALUNYA – SPAIN !!!!!! 
 
Vicens Escobairó 
 
23/8/2008: 
 
SUBIDOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOON!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!! 
JA HO VEUEN 
Hem rebut la recompensa a la feina ben feta, tot aquest tingladu (paraula africana) que hem 
anat construïnt entre tots ara es podrà entendre millor doncs amb un campionat del món a la 
butxaca.... YUUUUUHU!!! 
  
Invictes durant tot l'event 11 partits jugats 11 partits guanyats, 2008 WORLD 
CHAMPIONSHIP, TEAMS EVENT WORLD CHAMPION....   
CATALUNYA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
  
YES WE DID 
  
AIXÒ NOMÉS HA COMENÇAT, QUE TREMOLI L'ENEMIC, EL FUTUR ÉS NOSTRE!!!!! 
 
JA ANIREM XERRANT, FINS AVIAT, M'ESPEREN ELS CHAMPINYONS A LA swimming-POOL 
  
yuhuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 
  
VISCA CATALUNYA 
 
Joan Marminyà 


