
5a reunió junta d'ABACAT 18/01/2018  

a les 21h, El Ciervo, Sabadell  

Assistents: Andy Hughes (president), Aram Bernaus (sots president),  Andreu Jam 
(tresorer), Jordi Pérez, Joan Marminyà, Àngel Gómez, Vicens Escobairó, Eloy 
Alonso, i Laura Castelló (secretària)   

En Xesco Olmos, Marc Bros, Axel Aliaño, Oscar Sànchez, Xavi Vila, Cristina 
Perdiguero, i Xavi Duch s'han excusat d'assistir-hi.  

   * Posicionament respecte a la possibilitat que altres entitats o persones 
d’Espanya intentin enviar equips a campionats internacionals organitzats per 
l’EBA i/o Blackball International.  

En exposar la possible entrada dels andalusos a les competicions internacionals, a 
nosaltres, com a Abacat se’ns presenten vàries preguntes. Ens perjudicarà? Seria 

possible? Els hem de donar un cop de mà?  

Conjuntament vam treure vàries conclusions.  

Creiem que a la EBA li interessa com més equips i més jugadors millor, i en algun 
altre cas com L’Illa de Man i Les Illes Shetland han fet possible que regions que no 
són nacions independents juguin amb els seus propis equips atès que 

esportivament estan organitzats territorialment d’aquesta forma.   

Decidim que l’Aram es posarà en contacte tant amb l’EBA com en Jacobo García 
per exposar-los el nostre posicionament, que estarem encantats que equips d’altres 
regions d’Espanya participin en els campionats internacionals sempre i quan ho 
facin com a regions i no pas com a Espanya, i entenent sempre que reconeguin 
plenament la legitimitat d’Abacat de representar a Catalunya amb exclusivitat.  

   *Proposta per l’establiment d’un grup permanent per l’organització dels 
viatges  internacionals.  

Es presenta un document amb el protocol a seguir en l’organització dels viatges 
internacionals (document adjunt) i es proposa que s’estableix un grup permanent 
per l’organització d’aquests viatges, aprofitant l’experiència acumulada i les ganes 

dels organitzadors actuals de seguir contribuint a fer aquesta tasca.  

Es tracta de deixar que el grup treballi tranquil·lament, incorporant nous ajudants en 
mesura que surti l’oportunitat i la necessitat, i d’evitar fer un debat estèril abans de 
cada expedició sobre com s’ha d’organitzar.   

Es deixa clar que en el cas de que cal sortir dels paràmetres incloses en el 

document, es consultarà el tema abans amb la Junta o el President.    

La junta dóna el seu suport a la formació de l’equip permanent i aprova el protocol 

d’actuació.  

Sorgeix el debat de si els acompanyants o jugadors no classificats haurien de pagar 
un preu “comercial” per l’organització dels seus viatges però en reflexionar sobre el 
tema es descarta la proposta, preferint cobrar tots a preu de cost com s’ha anat fent 
fins ara.  

Per l’Europeu, l’equip de mànagers ja té reservat el allotjament per dos equips, que 
podrien ser equip A/ Màster / equip B. Deixen clar que el júniors si volen presentar-



se, haurien de decidir-ho ràpidament, ja que es celebra la seva competició una 
setmana abans.  

   * Presentació preliminar dels comptes anuals pel 2017.  

L’Andreu ens exposa els comptes de l’últim viatge (Malta).  

Ens desglossa la situació actual bancària, incloent informació respecte la quantitat 
de PABs que són dels jugadors, les quantitats corresponents als premis de 
temporada, i la quantitat que són d’inscripcions.  

Demana als delegats de categories i divisions que siguin més específics a l’hora de 
fer els ingressos per facilitar-li la feina d’entendre d’on ve cada cosa.   

   * Informació i comentaris diversos del president.  

 - Assemblea general:   

La junta acorda que un dissabte a la tarda, potser el 17 de febrer, seria lo més 
adient, però no tenim gaire clar que vingués gaires jugadors, tot i que farem el 
possible per fer arribar a tothom la informació necessària perquè no se la perdin 

(Newsletter, Web, Facebook...).  

Donat les dificultats en trobar una data lliure al Ciervo, l’Angel proposa fer la reunió 
al Shamrocks. Es parla sobre si es podria adequar el local per una reunió 
d’aquestes característiques i l’Àngel explica que sí. Es decideix, pendent 
confirmació dels propietàries del local, que s’organitzarà l’assemblea allà, obrint 
dues hores abans per ells que volen dinar (les 14:00 per dinar, reunió a les 16:00). 
Així que convidarem a tothom el dissabte 17 de febrer a les 14h per dinar i a les 16h 
per començar puntualment l’Assemblea General.  

 - Inscripció d’Abacat com a Associació Esportiva: Per llei la Generalitat té un 
termini de 6 mesos per respondre a la sol·licitud d’Abacat d’inscriure’s en el 
Registre d’Entitats Esportives del Consell d’Esports. Aquest termini acaba 
exactament d’aquí 1 mes i 3 dies. El president ha informat que ha demanat 
informació de la Generalitat respecte l’estatus de la nostra sol·licitud i ha rebut la 
impressió que respondran dins del límit legal però que no tenen ninguna mena de 
pressa.   

 - Triangle: Ens exposa i ens deixa veure i tocar les noves plantilles de sac que el 
fabricant ens han obsequiat per provar. Totes les taules de les sales que participen 
en el circuit d’Abacat tindran la seva.  

El cost normal de les plantilles, que es poden comprar de és de 7,49€ si es 
compren de manera individual.   

   * Precs i preguntes.  

No hi havia més temes de discussió.    

El President va agrair la assistència de tothom i la reunió es va finalitzar a les 23.07 

hores. 

 


