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Acta de la reunió extraordinària de la Junta del 15 d’abril del 

2020 a les 21:00 per videoconferència 

 

Presents: Andrew Hughes (President), Aram Bernaus (Vice-President), 

Andreu Jam (Tresorer), Laura Castelló (Secretària), Silvia Anglès, 

Vicens Escobairó, Àngel Gómez, Joan Marminyà, Xesco Olmos, Crys 

Perdiguero, Jordi Pérez, Roger Roig, Marc Roselló, Xavi Vila, Joan 

Gallego (convidat) 

 

Punt únic: quina és la millor manera de tornar a posar en marxa la 

temporada una vegada que s’aixequi l’estat d’emergència i les 

restriccions de reunió deguts a la crisi de salut provocada pel virus 

COVID-19?  

 

Després de la presentació inicial del problema per part del president en 

que va explicar que fins ara s’havia hagut de cancel·lar 6 proves i que 

molt previsiblement aquest número podria pujar fins a 16 abans que 

s’aixequin les restriccions actuals, va demanar una reflexió per part de 

la junta respecte a la millor manera de resoldre la desfeta del nostre 

calendari resultant de la crisi actual. Per obrir la discussió, va presentar 

6 possibles vies d’actuació diferents:  

 

1) reduir el número de proves 

2) recuperar proves afegint dates els dissabtes 

3) recuperar proves afegint dates a l’estiu 

4) recuperar proves allargant la temporada 

5) recuperar proves afegint més proves al llarg de la temporada, 

compartint dates de diferents divisions i categories 

6) recuperar proves fent que es facin 2 proves de les mateixes 

divisions o categories en una mateixa jornada 

 



Tots els 15 participants de la reunió van prendre torn de paraula per 

expressar els seus punts de vista. Entre les moltes consideracions que es 

van remarcar van ser la dificultat logística i de temps de fer més d’una 

prova de la mateixa categoria o divisió al mateix dia en molts casos, la 

necessitat de respectar els drets dels jugadors en establir noves dates, 

que algunes solucions podrien servir per algunes categories i divisions 

però no per altres, que era important pensar en els interessos dels locals 

a l’hora de programar, etc.  

 

Per concloure la reunió, el president va intentar resumir el sentir 

general de tot el que s’havia expressat, dient que sembla que la junta no 

estava d’acord que s’havia d’aplicar una única solució per tornar a 

recuperar totes les proves i que la millor manera de tractar el tema seria 

d’adoptar una aproximació flexible, tractant-se de trobar la resposta 

més adequada en cada cas, de conformitat amb els jugadors mateixos 

quan s’escaigui fent servir les noves vies directes de comunicació que 

s’han establert aquesta temporada, confiant en la bona disposició de 

tothom d’acceptar solucions que podrien a vegades desviar de l’estricte 

aplicació del projecte esportiu de la temporada donades les 

circumstàncies realment excepcionals que s’han presentat. El president 

va proposar que ell mateix juntament amb el Vice-President redactessin 

una nota informativa per a tots els socis per fer-los saber el nostre 

plantejament al respecte.  

 

Seguidament el conjunt dels participants van expressar el seu acord 

amb el resum que s’havia fet i, per consens, sense necessitat de votació, 

va decidir que es portés a terme l’acció proposada.  

 

Després d’agrair la participació de tothom i desitjar-los sort pel que 

queda del confinament, el president va donar la reunió per conclosa a 

les 22:00. 


