REUNIÓ d’ABACAT 17/09/2019
21h el Ciervo, Sabadell.
Assistents: Andy Hughes (president), Aram Bernaus (sots president),
Andreu Jam (tresorer), Jordi Pérez, Joan Marminyà, Vicens Escobairó,
Àngel Gómez, Roger Roig, Xavi Vila, Cristina Perdiguero, Xesco Olmos i
Laura Castelló (secretària).
La Silvia Anglès no ha pogut assistir.
Abans de començar. Avui mateix hem rebut un mail de l’Espai Emprius,
demanant la nostra confirmació envers l’activitat que realitzem els dijous
al Consell de Joves. En Roger que tant ell com en Joan esta d’acord amb
continuar aquesta activitat. Tot preparat per començar a l’octubre.
* Organització de La Tacada, Les 3 Copes i la temporada.
- TACADA
Hem fet ple en la convocatòria de premiats a la Tacada. Tenim
confirmats 34 assistents. L’Àngel realitzarà la presentació i l’entrega de
premis. En Vicens muntarà el mini campionat de fi de festa. L’Andy farà
un petit discurs resumint la temporada. I en Joan Gallego serà
l’encarregat de fer un reportatge fotogràfic del dia.
Hem pensat en regalar una samarreta a tots els premiats. I ens endurem
tot el marxandatge per recontar-lo i veure que fem amb tant d’estoc.
- COPES
1era copa (22 setembre): Jordi Perez i Xesco Olmos.
2ona copa (13 octubre): Andreu Jam i Alex Lleonart.
3era copa (3 novembre): Aram Bernaus i Andy Hughes.
Hem pensat en no publicar el quadrant oficial, simplement avisarem als
jugadors de l’horari en el que juguen.
També regalarem marxandatge als guanyadors.
- TEMPORADA 2020
DIVISIÓ d’HONOR: Jordi Pérez, Aram Bernaus i Andy Hughes.
1era DIVISIÓ: Àngel Gómez i Xavi Vila.

2ona DIVISIÓ: Vicens Escobairó i Roger Roig.
MÀSTERS: Alex Lleonart.
SÈNIORS: Andy Hughes i Joan Marminyà.
JÚNIORS: Aram Bernaus
NOIES: Crys? Aleix? Roger?
* Discussió i aprovació del Calendari Esportiu 2020.
El President ens fa un breu resum de com està la situació amb les sales,
que en el cas de Sabadell està en un moment de transició. Creu oportú
esperar fins desembre fins acordar les sales per la primera part de la
temporada.
Amb només una modificació a les dates de a Tacada i els Play Off, el
calendari queda aprovat.
* Els jugadors més grans que 60 anys.
Després que en una reunió de la EBA s’aprovés la categoria de més
grans que 60 anys, encara no han mogut fitxa per fer res. Es rumoreja fer
equips de 3, però no hi ha res clar.
Es decideix esperar fins que la EBA tingui un projecte clar per aquesta
categoria abans de discutir si ho volem fer com una cosa apart o no aquí
a Catalunya. De moment els més de 60 anys continuaran jugant dins de
la categoria de Màsters.
* Informe sobre les Barraques
Econòmicament encara no es pot donar un resultat, ja que encara falta
per pagar el alcohol i els barrils de cervesa. Dimarts vinent tenim reunió
de valoració, i ho deixarem tot liquidat.
Dijous: tot i que va haver una tempesta estiuenca, la nit va anar sobre
rodes.
Divendres: El muntatge va anar força bé. Van haver varis problemes
d’electricitat i de potència amb el generador, i això ens va dificultar molt a
tots tenir tot perfecte pel primer concert. No va anar gaire bé l’horari que
teníem que estar entre dues barraques, la nostra i la de la CFPS, ja que
la majoria no semblava tenir interès per la barraca de la comissió i estava
molt més atraçada que la nostra. La resta de la nit sense incidents.

Dissabte: Va anar molt bé i va ser el dia més fort. És cert que els
concerts van acompanyar.
Quan ja vàrem tancar, sobre les 6:30h va haver una baralla, que va
acabar amb una batalla campal contra mossos i policia amb ampolles de
vidre. Fortes càrregues policials, i 11 detinguts. Per sort no era a prop
nostre i no va suposar cap destrossa ni ferits.
Diumenge: L’activitat va anar genial, i vam tenir força gent, ja que també
hi havia una dinar d’un altre entitat. Simplement vam recollir les taules
una horeta abans, ja que el cel amenaçava pluja.
A la tarda, al vespre i la nit va ser molt fluixet. Imaginem que la revolta de
la nit anterior ens va afectar amb menys públic, i els concerts no eren
molt animats.
S’ha de dir que la gent ens segueix triant com la barraca en la que es
menja millor i tot està més net, tot i que a vegades l’excés de comandes
ens sobrepassi.

La Laura deixa la CFPS després de 8 anys de dur treball i va rebre els
aplaudiments de tota la Junta i l’agraïment del President. Ara el nou grup
de treball estarà liderat per l’Àngel, amb el suport d’en Roger i en Vicens.
* Proposta de canviar la manera en que es facin els pagaments a
l’associació.
L’Aram proposa que tots els pagaments d’inscripcions es realitzin a
traves de transferències, ingressos al compte d’Abacat, girs bancaris, o
qualsevol altre plataforma (tipus BIZUM), perquè seria molt més còmode
pel director de prova, i no es tocarien tants diners.
És cert que seria més fàcil, però no podem obligar a ningú a que tingui
compte bancari per jugar Abacat.
L’Àngel fa una proposta d’ingressar al banc totes les inscripcions i tractar
de manera diferent tot lo recaptat a les proves.
Hi ha un gran debat, ja que també és important tenir en compte els
aspectes fiscals.
No prenem cap decisió, però ho pensarem bé i entre tots trobarem una
bona solució.

* Presència d’Abacat en els mitjans socials.
Busquem més visibilitat de l’associació, i pels més joves, hem decidit
crear un Instagram.
A la junta li sembla bé. El duran entre l’Aram i en Roger.
* Precs i preguntes.
Nombre de jugadores que necessitem a “Noies” per seguir amb la
categoria? Entre 8 i 10.
Pot haver un stage de Noies? L’Aram només podria el 12 de octubre a la
tarda o el cap de setmana del 19 i 20 d’octubre. Ens posarem d’acord i el
realitzarem.
22:28h El president dóna les gràcies a tothom per la seva assistència.

