7ena reunió junta d'ABACAT 10/07/2018
a les 20h, El Ciervo, Sabadell
Assistents: Andy Hughes (president), Andreu Jam (tresorer), Jordi Pérez, Joan
Marminyà, Àngel Gómez, Silvia Angles, Vicens Escobairó, Xavi Vila i Laura Castelló
(secretària)
L’Aram Bernaus (sots president) i en Benet Rovira s'han excusat d'assistir-hi.
Abans de començar amb l’ordre del dia formal, toquem ràpidament tres temes. Play
Off: El durà a terme en Joan, i demà es posarà en contacte amb el Shamrocks i
quedaran amb l’hora de començar a disputar-lo.
La Tacada: Hi ha dos dissabtes factibles, el 15 o el 22 de setembre. I per disposició
de més membres de la junta, hem decidit que el 22 de setembre al Mil21, a
Sabadell es durà a terme.
Error comptabilitat: Donat a la última prova de sèniors a Vic. Son 30€
aproximadament de que la associació es farà càrrec. Tothom pot equivocar-se.
* Proposta per rellançar la selecció de Noies per la temporada 2018/2019,
incloent una proposta per agilitzar el joc.
La Silvia ha començat a contactar amb possibles noies interessades en jugar
Abacat aquesta propera temporada. De moment compta amb el recolzament de 9
noies confirmades, i pendent de contactar amb altres, per ella encara
desconegudes, que poden sumar-se al grup.
Sorgeixen els dubtes de “timing” que van endarrerir molt les proves en temporades
anteriors, i de qui seria la persona adequada per ser el delegat o delegada.
S’ha de mirar el quadrant de Round Robin per fer-ho extensible també a la nova
temporada de Júniors i Noies, tenint en consideració la possibilitat de participacions
més baixes que havíem contemplat inicialment en redactar el sistema de joc.
Proposta de un nou reglament, que s’aplicarà exclusivament en la categoria de
Noies, per agilitzar els enfrontaments. (arxiu adjunt)
S’aproven el rellançament de la categoria i la proposta pel nou reglament de timing
per unanimitat.
* Informe sobre les preparacions pel mundial, incloent proposta econòmica
per les beques.
Ens recorden que la expedició de Malta va ser més car que Bridlington per la
diferència de l’allotjament i la manera de fer els àpats.
Amb el mundial a prop, sorgeix el tema dels equips amb 5 o 6 jugadors. La junta
creu que no es el moment de decidir-ho, ja que ha finalitzat la temporada, i els que

serien els sisens jugadors de les seleccions ja tenen noms i cognoms. Així que
decidim deixar tot com està, i fer la proposta, o canviar el projecte esportiu, pel
proper any. (Vegeu l’Annex al peu d’aquest document)
L’Àngel ha buscat una alternativa pel transport de tacs, ja que a vegades potser es
una mica incòmode fer els paquets de 10 o 15 tacs cada vegada que viatgem. Ens
informa que hi ha un servei de paqueteria ràpida que aproximadament ens costaria
88€ la entrega en 5 dies, i 190€ en 1 dia.
Els jugadors no veuen gaire clar allunyar-se del seu tac o no fer servir el mateix
transport en el que ells viatgen i es rebutja la proposta.
En Vicens ha informat de que hem estat víctimes d’una estafa per l’ús fraudulent de
dues de les targetes d’Abacat per tercers i que després de fer les denúncies
pertinents la situació està en vies de solució amb el banc. En Vicens proposa que
per futures expedicions s’anul·len les targetes de seguida després de les tornades
per tal de reduir molt la possibilitat de que hi hagin recurrències.
Volem fer possible lo impossible, que és enviar al major numero de jugadors als
propers mundials (preferentment 5 equips – Men’s A, Noies, Júniors, Sèniors i
Màsters – a cada campionat), que seran a Austràlia al 2020 i segurament a Sud
Àfrica al 2022.
Per això hem de ser conscients que no hem de malgastar diners, i que a més a més
necessitem molta col·laboració a l’hora de recaptar fons, sobretot durant la festa
major de Sabadell.
* Preparacions per les barraques 2018.
Aquest any canvien moltes coses i potser haurem d’invertir diners per tenir cert
material que en anys anteriors, ens cedien gratuïtament.
Hi han varies tasques a fer, però ben repartides, amb tots els que som, és feina
fàcil.
- Comprar carpes (pel sol, per la pluja..)
- Decoració barraca “20 anys construint llibertats”
- Activitat “FOOTBILLAR” (dilluns de 10h-13:30h)
- Revisar el material que tenim d’anys anteriors, i el que cal comprar. - Contactar
proveïdors i fer llistats de compres.
- Buscar una empresa que ens pugui subministrar 75 barres de pa diàries i que ens
les porti.
- Buscar personal, contactar amb ells i realitzar un horari.
- És necessària una furgoneta pels dies 7, 8, 9 i 10 de setembre.

Realitzarem un grup de WhatsApp per poder fer un grup de treball i no necessitar
reunions i així poder discutir o respondre dubtes que puguin sorgir.

* Reflexions sobre la temporada 2017/2018 i els punts que hem de millorar.
Durant aquesta temporada hem avançat en molts aspectes, i també ens hem
adonat que hi ha altres punts que encara són per millorar.
La introducció de les tauletes ha permès que els rànquings i els quadrants estiguin
actualitzats en finalitzar cada prova. Hem tornat a la estructura de l’assemblea, a les
actes, i a les persones responsables (no tota la feina recau només amb una o dues
persones). Hem millorat aspectes formals del control econòmic, centralitzant el
control de la caixa i fent que la informació econòmica sempre estigui visible per tots
els membres de la junta que ho vulguin veure. Expedicions excel·lents, i amb una
gran ambició per fer possible que cada vegada més jugadors puguin viatjar... Hem
de millorar a l’hora de controlar els NP’s, ja que a final de temporada han afectat als
quadrants. En Jordi ha expressat la seva preocupació que hem perdut quatre
membres de la junta i lamenta el fet que no hem tractat els motius i que hem
continuat sense més ni menys. . Es comenta que els Juniors han anat a menys a
mesura que avançava la temporada, d’altra banda es nota el progrés de les noies
de 2ona divisió, que han pujat el nivell de joc al jugar tots en una divisió. L’Andreu
va expressar la seva opinió que potser es podria evitar que certes queixes en
converteixin en grans problemes, remetent-les a la Junta perquè decideixin una
resposta col·lectiva.

* Planificació de la temporada 2018/2019.
En breu s’iniciaran els contactes amb els locals i el treball de preparació per
començar a preparar el nou calendari per la temporada 2018/19, que s’espera
poder fer públic no més tard que l’1 de setembre..
*Precs i preguntes.
El President va agrair la assistència de tothom i la reunió es va finalitzar a les 22.27
hores.

Annex 1

Després de l’oposició forta de la gran part dels Júniors en ser informats que no podien enviar 6
jugadors al Mundial, havent entès que tenien un compromís de la Junta per poder formar el seu
equip així, i després d’haver fer els seus plans d’aquesta forma, s’accedeix a tornar a fer una
reconsideració del tema. Per tal fi, es va formar un grup de WhatsApp el dia 11 de juliol consistint
únicament de les persones que van ser present a la votació del dia anterior i, després d’explicar les
circumstàncies es va demanar que els membres de la Junta tornessin a votar amb la recomanació
del President que votem a favor de la proposta redactada per Vicens que accedim a la petició dels
Júniors i també que concedim la beca especial de 200€ al sisè jugador. Es va aprovar aquesta
proposta per una majoria simple de 5 vots a 3 a favor amb l’abstenció habitual del President, i es va
acordar afegir la decisió al present Acta de la Junta com un Annex.

