
REUNIÓ d’ABACAT 19/07/2020 

11.30h Cal Forner, Carme. 

 

Assistents: Andy Hughes (president), Aram Bernaus (sots president), 

Andreu Jam (tresorer), Jordi Pérez, Joan Marminyà, Vicens Escobairó, 

Àngel Gómez, Roger Roig, Xavi Vila, Cristina Perdiguero, Marc Roselló, 

David Pérez, Xesco Olmos i Laura Castelló (secretària). 

En Joan Gallego s’incorporarà a la reunió, si la Junta ho aprova. 

La Silvia Anglès no ha pogut assistir. 

 

* Proposta d’elegir a en Joan Gallego a la Junta. 

El president proposa a en Joan Gallego com a nou membre de la junta. 

Volem un bon futur per l’associació, tanmateix creiem que aquest futur es 

troba entre els més joves.  

La proposta ha estat aprovada sense cap vot en contra.  

* Aprovació del reglament de la CE. 

Fem una lectura ràpida d’aquest. No hi ha comentaris en contra.  

S’ha pensat en realitzar-lo, un cop vist el seu funcionament, analitzat, i 

serveix per garantir la seva continuïtat sense possibles confusions. 

Aprovat unànimement. 

* Informe respecte l’activitat de Comissió de Festes de Sabadell. 

S’ha cancel·lat la Festa Major de Sabadell.  

Tot i així, aquest any a causa del COVID19, s’estava planificant una F.M. 

molt diferent, i havíem accedit a fer com un recorregut pels carrers més 

cèntrics de la ciutat amb música, barra ambulant, etc. 

Des de la CFPS s’està intentant agafar la gestió del Consell de Joves de 

Sabadell, ja que tenim problemes d’espai d’emmagatzematge i per fer 

activitats en gairebé totes les nostres entitats. Aquest espai en facilitaria 

a tots feina. 

*Informe respecte la situació internacional. 

Per posar-nos en situació, resumirem ràpidament que van expulsar a la 

Blackball International de la WPA, per haver-se ficat en la representació 



dels països africans, que és una responsabilitat que pertany 

exclusivament a l’Associació Africana. 

- Europeus de Bridlington. 

A causa del COVID19, aquesta última reunió es va fer telemàticament. 

Va anar molt bé i es va parlar de realitzar-les així a partir d’ara (apart de 

les que es fan durant els campionats). 

Es va deixar clar que els països volien una solució respecte al conflicte 

amb la Blackball International. 

Com que no es veu un futur del tot cert en els propers campionats, el 

cancel·len: la Copa de les Nacions del abril, el mundial a Austràlia, i la 

Copa de les Nacions que es pensava fer a finals d’octubre principis de 

novembre a Killarney. 

S’ha decidit canviar la Copa de les Nacions d’abril del 2021 a Bridlington 

per un Europeu. I això ens posa molts dubtes, ja que es obligatori acudir 

per així poder optar a jugar el proper mundial. Preguntarem si enguany 

també té obligatorietat, ja que ni nosaltres sabrem si podrem assistir, a 

causa d’aquesta situació tan incerta que estem vivint.  

Les quotes anuals dels països d’enguany queden congelades pel proper 

any, només pagarem la diferència en el cas que hi hagi un augment. 

 

- Un representant d’Abacat a la Junta de l’EBA. 

L’EBA està descuidant a les seves persones de sempre, les de 

confiança, i ens trobem en una situació compromesa i a l’expectativa. És 

cert que aquesta no ha tingut mai una junta amb cara i ulls, però ara les 

persones que sempre la treien endavant han dimitit.  

Creiem que l’Andy és el representant perfecte, no només per la fluïdesa 

amb la parla anglesa, sinó per les seves ganes de millorar les coses i el 

seu coneixement dels temes que tracten.  

Aprovat unànimement. 

* Consideracions respecte el rellançament de la temporada. 

Tot i que no estem en una posició encara per poder posar dates noves a 

les proves que hem deixat de fer per motiu de la crisi sanitària, això no 

significa que abandonem la temporada. 



Sabem que es una situació incerta, lo qual no ens dona gaire opció a 

com gestionar-ho, ja que tot canvia cada dia. Però el que tenim clar és 

que no realitzarem cap campionat fora de les restriccions que ens 

proposa el govern. Així que reprendrem la temporada quan no hi hagi 

cap restricció de mobilitat, i tots els nostres jugadors puguin assistir a les 

proves de la seva categoria o divisió, tot i que després cada un té el 

poder de decisió d’assistir o no. 

També pensem en el que ha significat aquest virus per les sales, i si 

podem ajudar-les d’alguna manera. Creiem que podríem aprofitar les 

dates del calendari (si no es pot realitzar la prova) per realitzar petites 

Copes Abacat sense que ens suposi una despesa important, simplement 

utilitzant les inscripcions per premis i les partides per l’associació. 

Seguirem amb la temporada com puguem. No podem fer plans, així que 

decidim tornar a parlar de la temporada a principis de setembre, quan les 

dates siguin mes properes i els esdeveniments siguin més clars. 

* Dimissió d’oficials de la Junta i traspàs de la presidència. 

L’Andreu dimiteix de la tresoreria. 

La Laura dimiteix de secretaria. 

L’Andy dimiteix de la presidència, i en conseqüència l’Aram passa a ser 

el nou President d’Abacat, el qual ha de formar una nova junta i convocar 

eleccions. 

L’Andy en la Assemblea General al febrer ja va fer un balanç sobre 

l’abans i el després de la seva presidència, de tot el que ha estat positiu i 

del que no vam poder aconseguir. Va donar les gràcies als que han fet 

possible el seu mandat, i han estat a les bones i a les dolentes. 

* Precs i preguntes. 

Donem per finalitzada la reunió a les 13.14h i anem a fer un dinar de 

germanor al Bar Enric. 

 


