Iera reunió junta d'ABACAT 29/03/2017
a les 21h, El Ciervo, Sabadell
Assistents: Andy Hughes (president), Aram Bernaus (sots president), Andreu Jam
(tresorer), Jordi Pérez, David Pérez, Xavier Vila, Joan Marminyà, Cristina
Perdiguero, Xavier Duch, Vicens Escobairó, Eloy Alonso i Laura Castelló
(secretària)
En Axel Aliaño, Benet Rovira, Marc Bros, Oscar Sànchez i Xesco Olmos, s'han
excusat d'assistir-hi.
* Formalització de la representació de júniors.
Segons els estatuts d'ABACAT, dins la junta no pot haver-hi menors d'edat. Per
això proposem cooptar un representant de juniors (escollits per ells mateixos) que
tingui dret a vot, a veu i disposi de la mateixa informació que qualsevol altre
membre (correus, GoogleDocs, situació econòmica...)
L’ hem cooptat per unanimitat.
* Benvinguda i presentació de les línies d'acció.
Agraïments de part del president.
La nostra idea és seguir el programa que vam passar pel recolzament de la
candidatura.
El president va informar de la seva intenció que la seva presidència no s’allargués
més que tres anys.
- Estatuts. Si donem un cop d'ull als nostres actuals estatuts (que son els mateixos
des de fa 10 anys), no estan dissenyats per l'associació, ni tampoc ens
representen. Són farragossos i difícils de llegir.
Es va acordar que el President començaria a fer una revisió dels estatuts i que una
vegada que tingués fet un primer esborrany, s’obriria un debat en torn el contingut
definitiu.
- Es va fer una reflexió sobre el nostre estatus actual, que és poc definit, ja què no
estem registrats com a associació de cap classe, i les possibilitats que tenim, i es va
concloure que seria més sensat seguir la ruta de formalitzar-nos com a associació
enlloc de buscar ser una federació, que podria portar-nos a una situació de conflicte
amb la Federació Catalana de Billar.
- La Tacada. Ara no està gaire definit el que és. Una festa? Una assemblea?
Pensem que seria bo dividir-ho en dos. A final de temporada, La Tacada, on es faria
la presentació de la nova temporada, el lliurament de premis, dinar o sopar de
germanor i campionat "patxanguero”. I al gener, l’Assemblea General, que seria una
reunió més formal amb la presentació dels comptes, la feina feta durant l'any
anterior etc.
La votació ha sigut unànime al si.
- Començament i final de temporada. No tenim ben bé definit en quin moment
hauria de començar la temporada i en quin hauria d'acabar. Vist que aquest
últim any hem tingut queixes o problemes amb la calor, voldríem intentar (sabent les

dificultats que té trobar diumenges per 49 proves d'ABACAT i respectant dins lo
possible, festes, ponts i aniversaris de sales) començar la temporada a mitjans de
setembre i finalitzant-la, com a molt tard, a principis de juny.
La Junta estava d’acord que les dates de la temporada haurien d’anar
aproximadament així.
[Un dels membres de la Junta va qüestionar el fet que el president votés, suggerint
que només hauria de tenir un vot de qualitat en cas d’empat. Mentre que no està
estipulat en els estatuts que ha de ser així, el President va acordar d’abstenir de
votar a partir d’aquest moment excepte en la circumstància abans esmentada.]
- Informació dels membres de la Junta. La transparència que volem que tingui
ABACAT, no és simplement per mostrar que s’actuï amb bones intencions, sinó
que també serveix perquè tothom pugui participar en el procés de la presa de
decisions amb coneixement de causa i perquè tots puguem adquirir experiència en
els diversos àmbits d’actuació de l’associació, i en un futur, que ajudarà en garantir
la continuïtat de la associació i que hagi moltes persones preparades per fer el
relleu en el futur.
Tots els membres que ho desitgin, rebran els mails d'ABACAT (internacionals, de
debat...), podran veure la situació econòmica en una GoogleDocs (document que
només podrà editar l'Andreu), etc. Es va emfatitzar la importància que tothom faci
un ús responsable d’aquesta informació, que serà confidencial a la junta.
- Categoria de Noies. Com podem fer que el nivell de les noies sigui més alt i més
competitiu? Com podem fer que aquesta categoria sigui més abundant? Ni les
mateixes noies de la junta saben com respondre aquestes preguntes. És un tema
que hem d'estudiar i hem de buscar solucions. Amb Júniors i Màsters també es pot
dir que tenim poca participació.
- Locals. desigem que tants locals que siguin possible participin amb nosaltres i
que, de retruc, això comporti la participació de més i nous jugadors.
- Noves tecnologies. Volem millorar i fer més còmoda i ràpida la feina de tots, així
que una altra idea era comprar unes tauletes per a les proves per actualitzar en
temps real els quadrants, tenir llistats actualitzats de les persones que han pagat o
encara tenen deutes, fins i tot poder veure en "live streaming" les finals. Són idees
que amb paciència, diners i temps podrem anar introduint.
* Informe de la situació econòmica.
El tresorer va informar que havia tingut poc temps per tenir tot clar atès que hi havia
una part de la documentació respecte els comptes que només havia rebut en el dia
de la reunió. Va descriure una situació econòmica sanejada però que els comptes
mateixos no estaven ben presentats.
El president va voler matissar al respecte que el problema a que feia referència el
tresorer, només era dels comptes globals i que la comptabilitat de cadascú de les
tres caixes individuals havia estat impecable.
Hi ha errors en els cobraments de quota i s'ha de revisar de nou; esperem a la
propera reunió per poder informar realment de tot.

Els diners que es mantenen en efectiu serviran per anar fent pagaments, i així mica
en mica, liquidar tot el metàl·lic amb la intenció finalment de gestionar-ho tot pel
banc.
El tresorer parlarà amb un gestor especialitzat amb associacions per deixar-se
aconsellar respecte els dubtes que tenim sobre la manera de portar tot el tema
econòmic.
* Informe internacional.
Bridlington segueix sent el nostre "travel club" per excel·lència, el qual gestionen en
Vicens i l'Aram. Creuen, que potser en un futur haurien d'informar a els jugadors
d'aquest viatge d'alguna altra manera, tot i que sempre es fa via mail, per
assegurar-se que l’oferta arribi a tots els jugadors.
En aquest viatge, l'Aram assistirà a l'Assemblea General ordinària de la EBA, i
estem tots d'acord que es una de les coses que no hauríem de perdre. En aquesta
reunió tractaran el tema de la Copa de les Nacions, ja que encara no hi ha res
definit (Malta si, Malta no...), igual que el Mundial de 2018 (Austràlia?) Tot i que
nosaltres, com a ABACAT ens hauríem de començar a plantejar si podem o volem
tenir representació (vol anar/tornar aprox. 1.000€ per persona (amb 2 o 3 escales.
36h), 1800€ per persona (sense escales), seria un viatge de 15 dies...)
De moment com està tot a l'aire no tenim gaire informació per donar, així que a la
tornada de l'Europeu a Bridlington l'Aram ens farà un informe de tot.
* Establiment de la Comissió Esportiva.
Proposem formar una comissió per resoldre temes esportius que puguin sorgir
abans del començament i durant la temporada, que els han estat referits per la
Junta Directiva o el President, incloent, però no limitat a, assignació de categories
dels jugadors, .
Es tractaria que dues persones de la junta (com a mínim un amb una gran
experiència dels reglaments i precedents), mes tres altres jugadors d'ABACAT,
discuteixin el 'tema' i vegin diferents punts de vista. Una vegada que s’arribi a un
acord per votació se n’informarà a la Junta al President la resolució.
*Delegats de categories i divisions.
Els delegats tenen tota la responsabilitat per dur a terme la
categoria/divisió (pagaments, comptes, la prova....). Poden portar ells la prova
físicament o encarregar-se de trobar un o mes subdelegats que ho facin.
Hem de fer una crida per trobar voluntaris que puguin donar un cop de mà amb
aquestes petites tasques.
Cal fer un guió de com dur a terme una prova per les noves incorporacions o les
esporàdiques.
DH: Xavi Vila
1era:
2ona: Joan Marminyà
Júniors: Eloy Alonso

Noies:
Sèniors: Xavier Duch
Màsters: (no seria necessària)
La nova data que tenen els júniors per la prova endarrerida és el 16 d'abril al
Ciervo.
El President va agrair la assistència de tothom i la reunió es va finalitzar a les 23.05
hores.

