
 

 
 

Reunió extraordinària de la Junta 
 

11 d del 2019 a les 10:30 al Blackballfarm 
 

Acta 
 

Hi van ser presents Aram Bernaus (Vice-President), Vicens Escobairó, Andy Hughes 
(President), Andreu Jam (Tresorer), Joan Marminyà, Xesco Olmos, Crys Perdiguero, 
David Pérez, Jordi Pérez, i Xavi Vila.   
 
Es van excusar Sílvia Anglès, Laura Castelló (Secretària), Àngel Gómez, i Roger 
Roig. 
 
 
El President va obrir la reunió agraint a tothom la seva assistència, i Aram 
Bernaus en particular per haver-nos convidat a fer la reunió a la seva escola. Va 
procedir a explicar que en una conversa anterior a la reunió amb la Secretària de 

i no va poder assistir, els dos van acordar que aquesta reunió hauria 
de considerar-se com una reunió extraordinària de la Junta i que es redactés una acta. 

ord amb aquesta categorització de la reunió.  
 
El President va explicar que per la naturalesa de la reunió, convocada amb 
propòsit de dissenyar un nou model de temporada i establir un objectiu esportiu clar 
davant de la nova panorama internacional i els dubtes respecte la col·laboració 

 a Catalunya, estructura seria 
menys rígida que la habitual per tal de promoure la examinació crítica de les idees i 
el debat constructiu.  
 

idèntic respecte a les dates  (començant a setembre i acabant al final de 
juny) i alternant els objectius esportius entre les Copes de les Nacions de la 
primavera a Bridlington i els campionats Europeus i Mundials de tardor, segons la 

depenent del lloc en que es 
convoquin pot representar un esforç econòmic superior a les nostres possibilitats. 
Segons aquest model, -2020 seria la Copa de 
les Nacions de 2021 a Bridlington.  
 

estructurar la 
temporada. Segons el seu model la temporada tural amb 

maximitzar la participació, aprofitant la publicitat positiva que generarà la nostra 

estaríem 
com a objectiu esportiu el Campionat Europeu del tardor del 2021, que serà de 
assistència obligatòria de tot equip que vulgui participar en els mundials del tardor 
del 2022. Des del punt de vista organitzatiu, aquest model tindria el gran avantatge 
respecte el model actual de permetre aproximadament 11 mesos per organitzar els 



viatges en lloc dels 4 actuals, que ha estat especialment complicat en el cas de 
la nostra pròxima expedició a Xipre. 

 Entre les 
moltes opinions expressades, dues van tenir una ressonància especial. El primer va 
ser la dificultat que tindria organitzar dues expedicions completes en un any mateix 
de calendari donat la capacitat limitada dels jugadors a demanar vacances per 
assistir-hi i la necessitat també de poder gaudir de vacances en família: És molt 
probable que el resultat seria un debilitament dels nostres equips en quant de nivell i 
la nostra capacitat de completar-los. Segon, començant la temporada a gener deixa 
masses mesos sense competició que, entre altres coses, no ajuda en la preparació 
esportiva de Xipre.  
 
Addicionalment, en David Pérez va plantejar l

notòries les queixes dels propietaris dels locals respecte aquesta contribució.  
 
Una vegada exhaurida la gran part dels arguments es va fer un recés de 15 minuts per 
descansar i reflexionar abans de tornar a fer qualsevol consideració final i les 
votacions.  
 
A la tornada en Vicens Escobairó va manifestar que ho creia més constructiu no tirar 
endavant amb votacions per separat respecte el format de la temporada i, en canvi, 
intentar arribar a un consens . Tothom estava 

  
 
Decisions:  
 
Per consens entre tots, la Junta va decidir:  
 
1) Començar la temporada, en quant a les categories i divisions, al gener i posar el 
Campionat  Es 

desembre, deixant només el Play-   
 
2) Fer una pretemporada consistint de dos o tres Opens (Copes Abacat) abans de 

 (detalls més avall).  
 
3) Fer una campanya de promoció d

campanya per animar a la participació en les divisions i 
categories.  
 
 
Per votació unànime, la Junta va decidir.  
 

independentment de si el soci triï 
temporada o no.  
 
2) Reduir la contribució dels locals.  
 
 



 
 
Per majoria, la Junta va decidir. 
 

,15. (Hi havia 5 vots a 
      

  
Finalment, es va acordar per consens 
paràmetres següents:  
 
1) Límit de 64 jugadors (potser agafant 3 o 4 noms addicionals com reserves). 
 

 
 
3) Premis garantits de 900 euros per cada Open (400, 200, 100 X 2, 25 X 4). 
 
4) Que el President parlaria amb els locals més grans respecte la possibilitat 

itzar aquests Opens, pensant en principi de començar la temporada amb La 
Tacada el dia 21 de setembre seguit directament amb el primer Open el dia 22.  
 
 
Havent arribat a uns acords a la satisfacció de tothom, el President va tancar la reunió 
recordant als presents que el 
que interessaria a tots que anéssim pensant en el seu relleu perquè es faci de manera 

Presidència de dins de la Junta mateixa, el President va voler destacar especialment 
la Laura Castelló i . Va deixar palès el gran compromís de tots dos a 

i va expressar el seu agraïment pel suport que li 
havien donat al llarg de tota la Presidència actual. En la seva opinió, els dos estaven 
sobradament preparats per ser President i mereixerien 

-ho si així ho desitgessin.  
 
 
 
  

La reunió va acabar en torn de les 13:00 


