
4ta reunió junta d'ABACAT 24/10/2017 

a les 21h, El Ciervo, Sabadell 

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

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

   * Proposta per elegir Angel Gómez a la Junta pel procediment de provisió 
transitòria de vacants. 

L’Andy ha explicat que tant la Laura i l’Aram com ell mateix voldrien poder comptar 
amb l’Angel Gómez com a membre de la Junta degut, específicament, a la capacitat 
que es va demostrar en la bona feina que va fer en la organització dels Men’s B a 
Bridlington i, en general, a la seva disposició molt col·laboradora i entusiasta 
respecte a tota la activitat d’Abacat. L’hem elegit per unanimitat. (S’uneix a la 
reunió) 

   * Proposta per introduir una nova classe de quota per socis no-actius 
esportivament. 

S’ha explicat que cal ser soci d’Abacat per participar en els seus òrgans de govern i 
que actualment l’única manera de ser soci és participar en les activitats esportives. 
En reconeixement que l’activitat d’Abacat va molt més enllà que la mera esportiva i 
el fet que poden haver persones que se senten molt lligats al treball d’Abacat però 
que pels motius que siguin no volen participar esportivament en una temporada 
donada, es proposa introduir una nova classe de soci amb plens drets per 
simpatitzants que no estan en actiu esportivament, que tindria la quota simbòlica de 
1 euro. S’aprova la proposta per unanimitat. 

   * Informe dels preparatius de Malta. 

A pocs dies de la sortida de l’expedició, han sorgit alguns entrebancs. En Ferran 
Roca ha hagut de retirar-se de l’equip de Sèniors a última hora per les dificultats 
que li han sorgit per temes de treball. El següent jugador que podia ocupar la plaça 
és l’Òscar Gracian, que està convalescent a causa d’una operació. Així que el 
següent classificat, J.J. Aliaño, ocuparà la seva plaça. S’ha pogut reclutar Jordi 
Passarell per ocupar el lloc de J.J. en  l’equip B.  

La Lluïsa també ha cancel·lat el viatge a últim moment per problemes mèdics. 

Estem intentant d’aconseguir la devolució de l’import d’aquest bitllet. 

Es presenten els dossiers que es repartiran a tots els membres de l’expedició. 

Cada jugador pot escollir el tipus de pensió que desitja o creu que li és més 
convenient. 

   *Situació econòmica. 

L’Andreu, el Vicens i la Laura s’han de reunir a la tornada de Malta per posar-se al 
corrent de tots els comptes i pagaments, ja que cada un d’ells porten diferents 

números i els han de posar en comú. 



Els comptes en línia ja estan actius, així que tot membre de la junta qui vulgui pot 
entrar-hi. 

L’Andreu proposa obrir un compte paral·lel al que hi ha amb només els diners dels 
PABs. Hi ha debat de si aquesta proposta realment seria d’utilitat i finalment 
s’acorda deixar el tema pendent fins que l’Andreu i en Vicens poden reunir per polir 
el sistema d’una comptabilitat integrada. 

   * Catalonia Challenge. 

En Joan proposa, amb el patrocini d’en Nik Hammond, fer que el millor jugador 
d’ABACAT d’aquesta temporada (amb la única condició de que vagi tota la setmana 
al CPF) pugui jugar un gran enfrontament amb un jugador internacional de renom 
amb un premi de 1000€ pel guanyador. Es decideix donar suport a aquesta 
iniciativa i fer-la servir com a reclam en reclutar jugadors per aquesta mateixa 

temporada.  

   * Descansos durant els enfrontaments, la recomanació de la Comissió 

Esportiva. 

La Comissió Esportiva ho va resumir en quatre opcions: 

a – no fer res al respecte. 

b – 5min en qualsevol moment. 

c – 5min en un nombre de partides preestablert.  

d – sense descans. 

L’opció c va ser la més votada entre ells. 

Hi ha diverses opinions al respecte però es decideix ratificar la decisió de la 

Comissió per 6 vots a favor, 3 en contra i 1 abstenció.  

Havent pres aquesta determinació la Junta va decidir que el descans s’hauria de fer 
després de la partida corresponent a la distància de l’enfrontament -1. És a dir, si 
l’enfrontament és a 5 guanyades, únicament es pot fer el descans després de la 
quarta partida.  

   * Ratificació del sistema de Round Robin i del model del Play-off. 

En Joan va explicar la seva experiència portant el i va proposar que es segueix amb 
el mateix model en el futur. La reunió va Play-off votar a favor de mantenir aquest 
model.En Vicens va explicar el model de Round Robin que ha dissenyat per fer 
servir en els campionats de Màsters i Júniors. Es va votar a favor de ratificar aquest 
model. S’adjunta tots dos models a aquest document i també es poden trobar en el 
web de l’associació.  

El president va comentar que l’adopció del model nou de Round Robin implicava un 
petit canvi al Projecte Esportiu (respecte a partir de quants jugadors es deixa a 
banda el format de Round Robin i es juga per eliminació directa) i es va 

comprometre a fer aquest canvi al document.  

   *Loteria 

Exposem que amb la loteria de nadal Abacat guanya uns 400€, i que si hi ha un bon 

responsable que la porti a terme va molt bé per l’associació. 



Malgrat la situació política actual, aquest any seguirem amb la loteria nacional, però 
portem a votació si l’any vinent canviem a “La Grossa” (loteria catalana). 

A favor: 8 

En contra: 1 

Abstencions: 1 

   * Informació i comentaris diversos del President 

- Campanya Júniors: Es va agrair a tots els que han donat un cop de mà per fer 

possible que els júniors han pogut completar les beques al 100% incloent les dietes. 

- 23 d’agost del 2017: És la data que van ser presentats els documents necessaris 
a la Generalitat per registrar-nos al Consell de l’Esport, que és el pas preliminar per 
després poder inscriure’ns a l’Ajuntament de Sabadell com a associació sense ànim 
de lucre. 

- Projectes: Es comenta la necessitat de fer activitats a partir de la tornada de Malta 
per animar a més joves participar en l’esport. Es parla de la possibilitat de fer tríptics 
amb fotos de Júniors i petits escrits i d’organitzar jornades gratuïtes on jugadors 
juniors existents ensenyaria a nouvinguts. Es notava una bona predisposició per 
part del delegat de Júniors com pel representant de Júniors a la Junta per portar a 

terme una sèrie d’activitats en aquest sentit.  

- Noies: No s’han tornat a posar en contacte amb l’Andy. 

- Noves tecnologies: Després de començar a treballar amb el tema de l’APP 
d’Abacat, l’Axel ha informat que seria molt més costós i complicat que al principi 
pensava i s’ha acordat que en aquests moments no seria un projecte realista per 

l’associació. 

Si tots els delegats poden treballar durant les proves amb les tauleta, tot és més 
ràpid i més eficaç, ja que en finalitzar la prova (i fer la feina amb la tauleta) la 
informació està tota actualitzada. I podrem veure totes les finals a temps real via 
Facebook Abacat. 

Voldríem incorporar dues tauletes més per fer més còmode per tots els delegats les 
utilitzacions d’aquestes. (cost 2 tauletes + dos trípodes 500€). 

- Resolució nous panys: Es va informar de la decisió a nivell europeu de canviar als 
panys blaus i sense pèl per tots els campionats organitzats per l’EBA (Strachan 
861) a partir del campionat europeu de Bridlington en la primavera del 2018.  

- Mundial 2018: Encara no tenim cap informació sobre la localització d’aquest. 

   * Precs i preguntes 

- En Joan va informar  que proximament posarà el primer pany nou al mateix Ciervo 

de Sabadell. 

- L’Aram va comentar que donat que l’equip actual format per ell mateix, juntament 
amb en Vicens i l’Angel, està treballant bé com a equip, que haurien de continuar a 
la tornada de Malta, a treballar amb el management de Bridlington. L’Andy estava 
totalment d’acord, afegint que no entenia la necessitat d’obrir un procés d’ofertes de 
management: el que ens interessa és que es faci de la manera més professional 



possible, i que l’experiència que ha anat acumulant l’equip és una cosa que 
hauríem de valorar.  

 

El President va agrair la assistència de tothom i la reunió es va finalitzar a les 23.16 

hores. 

 


