
3era reunió junta d'ABACAT 03/07/2017 

a les 21h, El Ciervo, Sabadell 

Assistents: Andy Hughes (president), Aram Bernaus (sots president),  Andreu Jam 
(tresorer), Jordi Pérez, David Pérez, Xesco Olmos, Xavier Vila, Joan Marminyà, 
Cristina Perdiguero, Xavier Duch, Vicens Escobairó, Benet Rovira, Eloy Alonso i 
Laura Castelló (secretària)  

Iris Mateos, convidada sense dret de vot. 

En Axel Aliaño, Marc Bros i Oscar Sànchez, s'han excusat d'assistir-hi. 

   * Ratificació dels Actes de les reunions anteriors 

Decidim enviar les actes per PDF pel grup de WhatsApp, i per allà, aprovar-les o 
modificar-les. 

   * Ratificació de les decisions preses pel grup (WhatsApp) 

     a) No permetre que es complementin les seleccions amb persones que no 
han jugat la categoria aquella temporada. 

(decisió presa per WhatsApp el dia 4/6/2017) 

Ratificar: 6 

No ratificar: 2 

Abstencions: 5 

     b) No cobrar el 0,30€ en el cas dels Playoffs del final de temporada 

(decisió presa per WhatsApp el dia 29/6/2017) 

Ratificar: 4 

En contra: 9 

Abstencios: 0 

La  decisió queda revocada 

   * Informació i comentaris diversos del President 

- Play Off: 

El President ha acordat amb el Vic Pool jugar els Play off el 16 de juliol. Va decidir 
no consultar als jugadors per la dificultat que veia en arriba a un consens. 

Comentava que ara la situació s’havia complicat ja que un dels jugadors del Playoff 
havia escrit 

Tot i així la junta creu que hauria d’haver estat ja reflexat al calendari junt amb les 
dates de tota la temporada, i creu que ara és molt precipitat. S’acorda  convocar el 
Play off juntament amb la primera prova de 2ona de la pròxima temporada. 

-  Catalunya Pool Tour: 

L’Avelino i en Joan Codina es van reunir amb l’Andy per explicar el projecte d’un 
nou circuit anomenat “Catalunya Pool Tour”, que consisteix en 5 proves entre el 
Snooker Sabadell, el poble de Carme i el Bages. Demanen la col·laboració d’Abacat 
per evitar en quant sigui possible coincidències de proves i així poder donar més 
opcions als jugadors de blackball. La Junta va desitjar sort al Catalunya Pool Tour i 



es va acordar intentar facilitar-los l’èxit del seu projecte respectant al màxim 
possible les dates de les seves proves.  

- L’1,30€: 

Diversos membres de la Junta van fer una reflexió respecte el  cobrament de l’1,30€ 
a les sales. Uns, opinaven que hem hagut de lluitar molt per implementar aquest 
sistema i que s’havia de defensar, mentre que altres argumentaven que mai serà 
una mesura plenament acceptada pels locals i que havíem d’estar movent cap a un 
model alternatiu de finançament. En Joan va fer una proposta provisional per 
considerar que en mesura que més jugadors van participant en les proves d’Abacat, 
es podria anar reduint la carga sobre els locals. Per exemple:  

100 jugadors Abacat ….. cobrem 1,30€ 

150 jugadors Abacat …. cobrem 1,15€ 

200 jugadors Abacat …. cobrem 1€ 

No es va prendre cap decisió formal al respecte.  

   * Projecte de Management 

El President va explicar que en Vicens, L’Aram i ell mateix s’havien reunit per tal de 
consensuar un model de management per Malta. La proposta incloïa que en Vicens 
i l’Iris Mateos aniran amb dedicació exclusiva (Vicens pot jugar amb l’equip de 
Màsters només en el cas de força major). L’Angel Gómez jugarà com a membre de 
l’equip de Men’s B però també assistirà amb tasques de management. Segons 
aquesta proposta, en Vicens i l’Iris rebran ajuts de 600€ cadascú i l’Angel un ajut de 
200€. Després de deixar l’oportunitat perquè la gent expressi la seva opinió al 
respecte es va procedir a la votació. 

A favor: 5 

En contra: 4 

Abstencions: 1 

   * El futur de la categoria de noies (s’ha convidat a la l’Iris Mateos) 

El President va fer una breu introducció al tema en que va notar que les noies 
havien fet un boicot de l’última prova de noies per motius, que al seu parer, no eren 
justificats.  

Després es va donar la paraula a l’Iris Mateos que assistia a la reunió en 
representació oficiosa de les noies. Es va comentar que aquest any s’han inscrit 
molt porques noies, i la participació en les proves durant la temporada encara ha 
estat més baixa. Les mateixes noies no saben ben bé quina és la causa, dubten 
sobre problemes personals entre les mateixes jugadores. Ens comuniquen que 
algunes d’elles tenen una reunió prevista en breu i que ens notificaran de com es 
resolgui la situació.  Farà tot el possible per continuar ja que el que volen és viatjar. 

Vicens va remarcar que no veia just la crítica que Abacat no feia res per les noies ja 
que fem un esforç considerable per organitzar proves de noies i d’intentar fer que 
muntin equips per viatjar malgrat que és una secció clarament deficitària. El 
President creia veure un cert consens, des de punts de vista diferents, en que la 
millor opció de moment és que Abacat deixés d’organitzar un campionat de Noies 



fins que les noies mateixes acordin entre elles una proposta per tirar la secció 
endavant. Es va presentar aquesta proposta a votació amb el resultat següent:  

A favor: 9 

En contra: 0 

Abstencions: 2 

   * Proposta d’eliminar l’opció de proves soltes i sistema de cobrar 

Es va explicar els problemes que s’havia tingut en cobrar totes les quotes aquest 
any i es va proposar que potser una de les mesures que es podria prendre per 
facilitar el cobrament seria eliminar les proves soltes. En Xesco explicava que en 
realitat les proves soltes només existia per Segona, i que veia molt bé que 
continués per aquesta categoria ja que són jugadors que comencin i que els va molt 
bé tenir l’oportunitat de provar si els agrada o no. Es va comentar que potser hi 
hagut massa flexibilitat a l’hora de cobrar i que hauríem d’insistir molt més estrictes 
en la necessitat de cobrar tot aviat en la temporada.  Es va decidir que, excepte en 
el cas de jugadors que paguen per domiciliació bancària, s’ha d’haver pagat tota la 
quota de l’any abans de començar a jugar la tercera prova (la quarta en el cas de 
jugadors que juguen en dos o més categories i divisions).  

   * Format de la categoria Júniors 

Els jugadors, el delegat (Eloy), el President (Andy) i els pares dels nois (en aquest 
cas nois, ja que desgraciadament no hi ha cap noia que juga en Júniors actualment) 
han coincidit tots en pensar que seria una experiència molt millor pels nois si es 
fessin les proves en format de Round Robin la temporada que ve. 

D’aquesta forma els nois jugarien molt millor que és el cas actualment amb el 
sistema d’eliminació directe i també té la part positiva que incrementaria els 
ingressos de la secció. D’altra banda complica la programació ja que allargarà molt 
les proves i farà que sigui necessari separar aquestes proves d’altres del mateix 
dia, i donat que els Júniors juguen en les tres divisions, s’hauran de buscar dates 
que no coincideixin amb cap. Malgrat aquest dificultat, el President es va 
comprometre a intentar fer que sigui possible organitzar les coses d’aquesta forma.   
* EBA, tapet verd o blau 

Es va explicar que l’EBA estan pensant de canviar els tapets pels seus campionats 
a partir de l’any 2018 i demanen el nostre vot per una de les tres opcions: Strachan 
(verd), Hainsworth (verd), Simonis (blau). En Joan va argumentar que hauríem de 
votar a favor dels tapets verds, ja que és el que coneixem. L’Aram no estava en 
desacord però argumentava que a la llarga interessaria canviar al Simonis, ja que 
un tapet sense pèl preserva durant molt més temps les seves prestacions inicials en 
les condicions climatològiques que tenim a Catalunya. Es va acordar que votaríem 
a favor del tapet de Strachan, però en tot cas a favor de no canviar d’un tapet verd 
(amb pèl).  

   * Precs i preguntes 

- L’Aram va demanar que es fixés una data límit per confirmar la participació en els 
equips de la Nations Cup a Malta i es va acordar que es fixés en l’1 de setembre. 

 



El President va agrair la assistència de tothom i la reunió es va finalitzar a les 23.07 
hores. 

 


