
8ena reunió junta d'ABACAT 16/10/2018 

a les 21h, El Ciervo, Sabadell 

Assistents: Andy Hughes (president), Aram Bernaus (sots president), 
Andreu Jam (tresorer), Jordi Pérez, Xavier Vila, Joan Marminyà, 
Vicens Escobairó, Silvia Angles, Àngel Gómez i Laura Castelló 
(secretària)  

L’Òscar Sánchez es va excusar d’assistir-hi.  

  * Actuacions a prendre després de la nostra inclusió en el 
Registre d’Entitats Esportives. 

Se’ns presenten varis dubtes envers totes les conseqüències d’entrar 
dins el Registre d’Entitats de la Generalitat, i seguidament dins el 
Registre d’Entitats de l’Ajuntament de Sabadell.  

Les obligacions que comporta ser una associació registrada inclouen, 
entre altres coses, canviar i presentar nous estatuts, presentar 
anualment un llibre d’actes, firmat i segellat, i el llibre de comptes amb 
tot els moviments de l’any. Es comenta que és poc probable que la 
resta d’entitats presentin tot el que demanen per seguir la normativa. 
Es creu que mentre que no demanem diners de les institucions hi 
haurà una certa tolerància per part de les institucions respecte 
l’estricte compliment de tot, que per una petita associació com la 
nostra pot ser difícil d’implementar del tot.  

 

  * Preparació de l’alta amb el Registre d’Entitats Ciutadanes de 
l’Ajuntament de Sabadell. 

Hem de tenir tot a punt la setmana vinent perquè l’Andy anirà a 
presentar a l’ajuntament la nostra documentació per ser legalment 
una entitat sense ànim de lucre davant l’Ajuntament de Sabadell. 

  * Consideració de si hem de permetre que es facin equips de 
sis de manera generalitzada als campionats internacionals.  

Arrel del canvi a última hora dels Júniors a final de temporada d’anar 
en equip de 5, a passar a ser 6, ens replantegem si volem fer aquesta 
revisió extensible a tots els equips cares a futures expedicions. 

Ara per ara, el projecte esportiu diu que els Divisions d’Honor van en 
equip de 6 jugadors, les Noies, els Sèniors, els Màsters i els Júniors 
estan establerts en equips de 5 jugadors. 

Hi ha diverses opinions envers aquest tema, ja que hi ha hagut 
incidències alguna vegada en el passat, o alguna falta imprevisible 
d’última hora, etc. Debatem sobre els costos que suposaria 



incrementar el número de jugadors dels equips i si podria haver 
alguna disputa sobre qui jugaria i qui faria de reserva entre altres 
coses.  

Decidim sotmetre-ho a votació. 

  a: totes les divisions i categories 5 i DH 6 (com ara): 4 a favor. 

  b: tots 6 (el 6é sense beca, simplement premi establert segons 
nombre de jugadors): 5 a favor. 

L’opció b queda aprovada per majoria. 

  * Informe sobre les barraques de Sabadell 2018. 

Aquest any hi ha varis factors que sense voler ens han afectat. Cada 
5 anys la Festa Major de Sabadell coincideix amb la Diada Catalana, 
això comporta 5 dies de pont. El nombre de gent no ha estat com 
altres anys, així que hem venut menys. Un altre factor al que ens 
havíem “malacostumat” és que érem la primera barraca davant el 
concert, i aquest any ens ha tocat ser els quarts, lògicament 
l’afluència de gent no és la mateixa. 

Aquest any hem tingut molt bona resposta dels jugadors a l’hora de 
fer torns, i ha anat realment bé que féssim els torns més curts, això 
ha comportat no cremar a la gent tenint-la allà tot el dia i tota la nit. 

Generalment hem fet una bona pinya, i s’ha treballat bé. No hem fet 
una grandíssima caixa com aquests dos últims anys enrere, sinó com 
tots els altres, 3.017,71€.  

S’ha comentat que s’hauria de revisar aquesta xifra a la baixa tenint 
en compte que s’haurien d’incloure els diners extres que es donen 
als jugadors expedicionaris que han treballat com un cost.   

  * Donatiu d’en Nick Hammond. 

En Nick Hammond durant el Catalonia Pool Festival va fer un donatiu 
de 500€ a en Joan i a l’Andy per fomentar el billar als més joves de 
Catalunya. A part de dir que els diners eren per ajudar els jugadors 
sub-18, no va posar cap condició sobre com s’utilitzessin els diners, 
encara que va suggerir que es podrien fer servir de tal manera que 
ajudés a que nous patrocinadors locals portin recursos per donar 
suport als júniors.  

No acabem de veure clar com es pot fer això a la pràctica i decidim 
aplaçar la decisió de com es gastaran fins qui hàgim definit més 
clarament un projecte per fomentar el billar entre els joves. Hem 
deixat clar que no s’utilitzaran els diners per ajudar a finançar els 
viatges internacionals dels juniors actuals.  



  * Comentari del President respecte diversos temes (incloent les 
inscripcions per la temporada, les relacions amb els locals, i 
l’organització de la direcció de les proves). 

Noies i Màsters: jugaran dissabtes tarda. Creiem que és important 
que hi hagi un director de prova a Noies per la primera prova com a 
mínim per formar les noies que portaran les proves més endavant en 
l’aplicació correcte del reglament, etc. Els inscrits van pujant dia rere 
dia. Es proposa demanar a Roger si estaria disposat a fer aquesta 
feina i el president es compromet a posar en contacte amb ell per 
comentar el tema.  

2ona Divisió: Hi ha molt pocs inscrits (13ff+2ps). 

Quin és el problema? Per què no hi ha més novells amb ganes de 
competir en Abacat?  

Júniors: Sempre han sigut pocs, però de moment hi ha nomes 7 
inscrits. Hem de trobar solucions ja! Ja que ells son el futur d’aquest 
esport. 

Sèniors: De moment aquest any hi ha 24 inscrits, i promet que serà 
una bona categoria i molt disputada, gràcies al seu alt nivell. 

Hem de treballar una mica més perquè el nombre de socis 
s’incrementi. 

 

Després de realitzar el calendari i d’anar a tots els locals a negociar 
dates i dies, el President ens posa una mica al dia de com està la 
relació amb tots ells. 

Bar Diego (Sabadell): Tot correcte. Mostren una molt bona disposició 
a col·laborar amb l’associació i és d’agrair que no tenen cap problema 
en obrir especialment per nosaltres els diumenges, que és el seu dia 
festiu.  

Rentreé (Manresa): Ens han fet saber que tenen la sensació que 
perden diners obrint portes per realitzar proves d’Abacat. Se’ls ha de 
agrair que han fet un esforç per intentar millorar la qualitat dels menús 
del dinar, i per la nostra part hauríem de promoure el tema dinar entre 
els jugadors per fer que les jornades que fem allà siguin de benefici 
mutu.  

Shamrocks (Sabadell): Son una sala molt col·laboradora. Aquest any 
l’organització del calendari s’ha complicat una mica perquè les dos 
propietaris juguen a Divisió d’Honor. Aquest any no s’ha programat 
cap prova de DH al local, i ens entristeix ja que les taules estan 
cuidades. 



Mil21 (Sabadell): Durem a terme vàries proves en aquest local, però 
nomes les que caiguin en dissabte tarda. Després d’estar obrint 
especialment per nosaltres molts anys els diumenge, respectem el 
fet que han decidit que volen tenir aquest dia com el seu dia de 
descans.  

Ca La Montse (Sant Salvador de Guardiola): També tenim molt bona 
relació amb aquest local, que acullen les proves amb entusiasme i 
sovint preparen un menú especial pels dies de les nostres proves.  

Vic Pool (Vic): Jugadors, sala, entitat i gerent estan contents que es 
juguin proves d’Abacat allà. Tothom està molt content amb la qualitat 
dels dinars.  

Santa Fe (Rubí): No s’ha pogut arribar a un acord. No hi ha connexió 
entre en Pedro i l’Andy i ha estat impossible entendre’s. L’Andy ha 
expressat las seva decepció amb el fet d’haver rebut crítiques 
públiques per part d’algun membre de la junta sense que s’hagi 
demanat explicacions abans sobre què exactament havia passat, i 
expressa el seu desig que això no torni a passar.  

 

  * Precs i preguntes. 

On son els flyers d’Abacat? S’haurien de anar reposant, per informar 
a possibles nous jugadors. 

Hi ha notícies de Baricentro? Dates? 

De moment tenen el calendari ple, i fins després de gener no hi ha 
res i hem de fer coincidir horaris i calendaris perquè a tots ens vagi 
bé. 

 

 

El President va agrair la assistència de tothom i la reunió es va 
finalitzar a les 22.37 hores. 

 


