
2ona reunió junta d'ABACAT (extrordinària) 10/05/2017 

a les 21h, El Ciervo, Sabadell 

Assistents: Andy Hughes (president), Aram Bernaus (sots president),  Andreu Jam 
(tresorer), Jordi Pérez, David Pérez, Xavi Vila, Xesco Olmos, Joan Marminyà, 
Cristina Perdiguero, Xavier Duch, Vicens Escobairó, Axel Aliaño, Marc Bros, Eloy 
Alonso i Laura Castelló (secretària)  

En Benet Rovira i Oscar Sànchez s'han excusat d'assistir-hi. 

   * Informe de l’expedició a Bridlington 

Gran èxit, poder el millor. 

D’aquest viatge remarquem la bona energia i sintonia que van tenir l’equip B. 

Per trovar algun inconvenient, l’apartament es trobava a 20min de l’escenari del 
campionat.    

Es va renovar el contracte amb Bridlington per uns anys més. 

Sorgeix la proposta de que per un futur és convenient cooptar co-managers per la 
feina de “durant el viatge”, i fer una previsió de numero de jugadors per número de 
responsables. 

   * Informe de la reunió de l’EBA i discussió de temes relacionats (Malta 
2017/Mundial 2018) 

L’Aram, com a enllaç internacional, ens presenta un resum escrit de la reunió. 

 (document penjat al web en la secció d’actes i reunions internacionals) 

Va explicar que finalment es va votar unànimement a favor de Malta amb el suport 
fins i tot dels irlandesos, que havien presentat una proposta alternativa. Xipre va re-
tirar la seva proposta abans de la votació final.   

Ens informa de la discussió que hi havia hagut respecte  a Blackball Internacional. 

La junta va decidir donar el nostre suport al boicot del mundial del 2018 que es pro-
posava.  

Decisió unànime de donar suport a l’estratègia de Ross McInnes (representant Eu-
ropeu). L’Aram farà un seguiment del tema, en coordinació amb l’Andy, informant 
oportunament a la Junta de qualsevol canvi significatiu al respecte.  

L’Aram i en Vicens ja tenen pràcticament concretats els detalls de Malta, i els 
equips ja confirmats són: 6 Mens A, 5 Màsters, 5 Sèniors, 5 Júniors i un equip B, 
amb un número de jugadors encara per determinar. No ha resultat possible formar 
un equip de Noies per falta de jugadores que poguessin viatjar en aquelles dates.  

Es va informar a la reunió que serà obligatori pels jugadors instal·lar-se a l’hotel, pel 
qual el cost de la beca completa serà de 800€.  

Surten diferents dubtes i preguntes sobre el management, les quals resoldrem quan 
la Junta rebi una proposta oficial.  

   * Un app per Abacat 

L’Axel Aliaño proposa innovar amb la idea d’una App per Abacat. 



Discutim pros i contres, dificultats i avenços, però sobretot tots creiem que ha de 
anar molt vinculat amb la web i els mails. 

La Junta va decidir unànimement donar el seu suport a la proposta.   

   * Precs i preguntes 

Varis temes: 

- El 31 de maig serà la data limit per tenir uns equips confirmats (suficients 
jugadors). 

- El 9 de juliol s’ha de posar les propostes de manegament sobre la taula i 
decidir que volem o que ens interessa. 

- Beques esportives per Màsters, Sèniors, Noies i Júniors.  

Aquest tema té un gran nombre de punts de vista entre membres de la Junta, i 
veient el desacord, el President va fer una votació respecte si hauríem de prendre 
una decisió respecte les beques esportives a aquesta mateixa reunió. . Es va deci-
dir per 4 vots a favor i 10 en contra que no es prendria una decisió a la reunió.  

 

El President va agrair la assistència de tothom i la reunió es va finalitzar a les 
23.37h. 

 


