
 

 

ASSAMBLEA EXTRAORDINARIA D’ABACAT     19/05/2021 

 

20:30h On-line, per multiconferència.  

 

Assistents:  

Aram Bernaus (president), Laura Castelló (sots president), Xavier Vila (tresorer), 

 Andy Hughes, Andreu Jam, Jordi Pérez, Joan Marminyà, Vicens Escobairó, 

 Àngel Gómez, Marc Roselló, Joan Gallego, Xesco Olmos,  

Cristina Perdiguero (secretària). 

 

David Pérez, Silvia Anglès i Roger Roig no han pogut assistir. 

 

 

Punts a tractar: 

 

 Presentació Aram (10 min) 

 Explicació de la situació a la EBA d’Andy (15 min) 

 Informació tema Barraques, etc.. d’Àngel Gómez i Vicens Escobairó (15 min) 

 Precs, preguntes i altres.  

 

 

 

Presentació d’Aram: 

 

Novetat sobre una tercera taula a El Ciervo que ja està totalment operativa i amb la 

que podrem portar més proves allà depenent la divisió, o combinar amb altres sales 

properes per tal d’agilitzar la prova.  

 

En canvi Ca la Montse encara no vol fer proves d’Abacat allà, potser i esperem que de 

cara al Setembre i tinguem bones noticies. 

 

La resta de sales estan confirmades i preparades per a poder començar les proves a 

partir del proper dia 22 de Maig, que es jugarà Màsters al Bar Diego.  

Les sales confirmades son:  

Shamrocks, Bar Diego, Vic Pool, Màgic Bar, Blackballfarm i ara també El Ciervo. 



 

 

Situació d’EBA per l’Andy: 
 

Abans de explicar-nos la situació sobre Europa, l’Andy té unes preguntes a fer: 

 

- Si el tema de les sales i la relació amb elles és correcte, cosa que la resposta és 

SI, pel que ja hem explicat anteriorment. 

- Quan pensa el President demanar la confirmació dels socis respecte la Junta 

d’Abacat?  

Aram respon que davant la situació extraordinària d’aquest any, convocarà les 

eleccions abans d’acabar la temporada.  

- Quin és el càlcul econòmic aproximat? Hi ha algun problema econòmic? 

Com la reunió no era sobre aquest tema, no tenim preparats els números però 

ja ho tindrem per a la propera reunió de la Junta. De totes maneres Vicens ens 

ha fet saber que no hi han hagut despeses durant el confinament. Que aquest 

any tampoc podrem fer les Barraques per a la festa major de Sabadell per el 

que no tindrem aquest “extra” d’ingressos i que quan es pugui viatjar (que el 

més probable es que sigui cap al 2022) si es a un lloc proper no hi haurà cap 

problema econòmic, i si es fa una mica lluny potser el jugador haurà de posar 

una petita part, ja que el que surt més car son els vols, però això ja s’anirà 

veient com evoluciona tot. Ara mateix estem especulant. 

 

Tema EBA: 

 

L’Andy ens explica que els canvis que s’han fet a la Constitució de Blackball 

International (BI) per tornar a aconseguir el reconeixement de la WBA no són de massa 

interès des del nostre punt de vista. De moment sembla que han deixat parat el tema 

de fer rotacions entre els continents membres pels mundials.  

També ens comunica que els campionats del 2021 estan suspesos i que a partir d’ara 

es fa una reordenació del campionats internacionals. La Copa de les Nacions es 

celebrarà cada any a la primavera en lloc del campionat europeu. S’està negociant un 

contracte de 5 anys amb Bridlington així que és probable que es faci allà.  

El campionat europeu, que fins ara s’ha celebrat cada any, ara es farà cada dos anys en 

els anys imparells (2023, 2025, …) a la tardor i, en principi, rotant entre països 

diferents. Els Mundials, que també es celebren a la tardor, es continuaran celebrant 

cada dos anys en els anys parells (2022, 2024, …).  

No hi ha cap obligació d’assistir a La Copa de les Nacions, que podríem organitzar com 

un Travel Club, però sí hi ha l’obligació de participar en els Europeus per tenir el dret 

de participar en els Mundials següents.   

Ens comenta que el més probable és que el pròxim Mundial serà a França atès que no 

hi ha altres candidatures i que pensa que podríem tenir la confirmació a finals de juliol. 

De moment hi ha 3 continents dintre de BI (Europa, Àfrica, i Austràlia) encara que molt 

aviat podrien ser 4 si es confirma l’adhesió de Malàisia (Àsia). 



 

Tema Barraques, per Àngel i Vicens: 

 

Ens expliquen que l’Ajuntament està negat a fer gaires coses per Barraques, que 

segurament no es farà res, però que la festa “Solstici d’Estiu” serà una prova pilot per a 

la festa major de Sabadell.  

 

També ens informen del nou projecte del Casal Popular de La Creu Alta de Sabadell, El 

Tallaret, que disposarà de la part Nord de l’antiga fàbrica de Cal Balsach i que les 

entitats són el motor de la creació d’aquest projecte per a disposar d’un espai 

autogestionat per a realitzar els nostres propis projectes. 

Des de comissió de festes ens han demanat que siguin les pròpies entitats les que 

avalin el projecte en comptes de fer-ho l’Ajuntament, i que quantes més entitats 

col·laborin millor (necessiten 250 mil euros).  

 

Quin posicionament agafem com a Associació? Podríem col·laborar amb l’aval de mil 

euros (com a màxim) i així poder fer costat a una Associació que disposarà d’un espai 

que ens podrà cedir si li demanem per haver-los-hi recolzat i així tenir opcions de que 

Abacat pugui celebrar campionats com les Copes d’Abacat o la Tacada entre altres.  

Respecte aquest tema, es fa una votació i guanya el SI com a majoria.  

 

 

 

Per acabar en precs i preguntes: 

 

No hi han més preguntes i Aram ens fa saber que les competicions les podrem acabar 

segurament pel Desembre.  

 

 

 

 

 

 

La reunió finalitza a les 21:30h.  

 

 

 

 

 


