ACTA DE REUNIO ABACAT
Consel de Joves de Sabadell
7 De Febrer de 2011
ASSISTENTS:
Laura Castelló
Jodi Pérez
Alex Lleonart
Xavier Duch
David Gonzalez
Vicens Escobairó
Maria Segura
Rubén Pasades
Eloy Alonso
TEMES:
1-Es comenta i accepta la dimisió d’en Joan Gasques. En Vicens Escobairó presenta un
organigrama provisional de l’organització d’ABACAT que es l’embrió de la seva
candidatura a les properes eleccions a celebrar en una data a determinar de la propera
primavera.
2-S’aprova el canvi de projecte esportiu per Noies, passant de 7 proves de KO a 3
proves de KO i es valora fer el mateix amb Júnior.
3-S’anomena responsables de prova de dissabte a X. Duch i Laura Castelló; de
diumenge: Anna Campo, Jordi Aran i Joan Montllor.
4 - Díptic.
Seguint la iniciativa de l'Anna Campo, es decideix que es farà un tríptic d'Abacat on es
digui qui sóm i què fem de forma entenedora i que engresqui a la gent no només a ser
d'abacat, sino a jugar a billar i a viatjar pel món amb imatges i jugadors actuals en
progressió. Es creu que el Tito, la Laura i l'Eloi...poden ser uns bons models. Es diu de
quedar amb l'Elena Escobairó i els jugadors un dia per fer les fotos, només es vol
destinar diners a cobrir la impressió de paper...es diu que la part de darrera del dí`ptic
serà una fulla d'inscripció.
5 - Equip Abacat Futbol 7
S'informa que l'equip Abacat de futbol-7 ha deixat la competició on estava per falta de
pagament. Hi ha un seguit de jugadors que no han pagat res desde que van començar a
jugar a l'octubre. L'organització reclama 600 euros a Abacat en concepte d'assegurança
de tot l'any i despeses del primer trimestre, arbitratge, ús de vestidors i organització.
Toca a 50 euros per jugador. Els únics jugadors que han pagat són en Raul Bersabé, en
Grimau i en Ruben Pasadas. Hi ha tres jugadors més que estan disposats a pagar. Es
creu que si es paguen aquests 600 euros l'equip podria tornar a competir. A la propera
reunió d'abacat es faran públics els noms dels jugadors que no paguen.
6 - Festa de la Diversitat 2011
Es concreta la llista de persones que participaran a la formació del curs de manipulador

d'aliments del dia 9 de febrer. Es confirma que es montarà un stand a la festa de la
Diversitat 2011 durant el 30 d'abril de 10 a 04h. A la propera reunió caldrà crear un
equip de persones per fer torns durant aquell dia. També es concreta que un equip
d'abacat ajudarà desinteressadament a l'organització de la Festa de la Diversitat a
montar les barres i tiradors del divendres 29 d'abril a partir de les 16h i del dissabte 30
d'abril a partir de les 8h.
7 - Sant Jordi 2011
Es comenta la possibilitat de vendre roses i llibres durant sant jordi, dissabte 23 d'abril
2011. Es diu que sí però falta fer l'instància a l'ajuntament i crear l'equip de gent.
8 - Carnet de Soci Abacat
Es proposa crear el carnet de soci i simpatitzant abacat. Es diu de fer un carnet que per
10 euros a l'any et doni opció a descomptes i privilegis com a soci. Es valora que si
arribem a 200 persones, seran 2.000 euros més que es tindran per enviar jugadors a les
competicions oficials a atendre. Es pensa en l'Anna Campo com a bona comunicadora i
comercial per oferir a les diferents marques, comerços i negocis entrar i participar del
carnet abacat. Seria una acció conjunta i cordinada pel Departament de comunicació i
imatge.
9 - Revista anual Abacat
El David González Guillamot proposa crear una revista Abacat gratuïta amb la finalitat
de recaptar diners dels diferents comerços que s'anunciin per destinar a atendre les
diferents competicions oficials. Es proposa presentar per la festa de la tacada 2011
(juny). El contingut seria informació billarística bàsicament. Cal decidir qui coordina
aquest projecte i quines persones passen a formar part de l'equip de trreball.
S’adjunta Organigrama.
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