
 

 

Convocatòria de Junta Directiva d’Abacat  20/07/2021 
Sala S.C.R el Ciervo c/ Viladomat, 26, Sabadell, a les 21h. 

 
Assistents: 

Aram Bernaus (president), Laura Castelló (sots president), Xavier Vila (tresorer), 
  Jordi Pérez, Joan Marminyà, Vicens Escobairó, Paul Keenan, 

 Àngel Gómez, Marc Roselló, Joan Gallego, Xesco Olmos,  
Cristina Perdiguero (secretària). 

 
David Pérez, Silvia Anglès, Àngel Gómez, Andreu Jam i Roger Roig no han pogut assistir. 

 

Ordre del dia: 

1. Dimissió d’Andy Hughes i proposta d’escollir a Paul Keenan a la Junta com a nou Delegat 
Internacional, per Aram (5 min). 

2. Informe econòmic de Xavi (10 min). 

3. Cas Andy/Juan Carlos i C.E., per Aram, Vicens i Joan Marminyà (30 min). 

4. Calendari i sales, per Aram (10 min). 

5. Festa de la Tacada, per Laura (10 min). 

6. Festa del Solstici i Barraques, per Vicens (10 min). 

7. Formació dels Delegats, per Aram i Vicens (10 min) 

8. Proposta de nous membres per presentar la nova junta a les eleccions (5 min) 

9. Precs i preguntes (5 min) 

 

 

1. Dimissió d’Andy Hughes i proposta d’escollir a Paul Keenan a la Junta com a nou Delegat 
Internacional 

 

L’Aram ens posa al dia del WhatsApp de la EBA, ja que al dimitir l’Andy, automàticament va sortir d’aquest 
grup. A l’Aram li va costar un parell de dies poder tornar a formar-ne part d’aquest. 

Votació en admetre a en Paul Keenan a la junta i dins d’aquesta, ser el nostre “Representant 
Internacional”. UNANIMITAT. 

L’Aram recomana que demani punts de vista de gent del xat com pugui ser el Ross, entre altres. Igualment 
l’Andy s’ha ofert per guiar a en Paul en lo que faci falta. 

 



2. Informe econòmic de Xavi 

 

En Xavi anuncia que finalitzarà la temporada aquest any en Vicens, i així fer un traspàs sense problema al 
nou tresorer. 

Ja té el document firmat de tota la nova junta per fer el canvi, i vol passar el compte d’Abacat a l’oficina de 
Sant Joan. I així poder trobar una solució a l’excés de comissions. 

 

3. Cas Andy-Juan Carlos i Comissió Esportiva 

 

L’Andy explica, entre altres moltes coses a l’hora de fer el traspàs, el funcionament de la CE i demana plena 
confiança en ells. 

A l’Aram li arriba una foto de l’Alex (Director de Prova de Sènior) amb la queixa escrita pel Juan Carlos 
Rubio sobre l’Andy; i aquest, després de la petició de l’Andy ho transmet a la CE (sense saber que ni la 
persona implicada, l’Andy, ho sabia) . [Tot i no ser el procediment que ell, com a persona hagués triat]. 

La CE va trobar la solució en una carta “protocol·lària”, ja que creien que era una simple disputa o poca 
entesa entre dos jugadors (també sense saber que a l’Andy no se li havia dit res). 

A partir d’aquí, xats, trucades, disputes, problemes, e-mails, dimissions, queixes, etc. 

Debatem possibles errors, situacions, que no poden tornar a passar. 

En Vicens ens exposa el seu punt de vista dient que és una pica baralla de pati de col·legi que se’ns ha 
escapat de les mans, que la CE va seguir uns mini protocols sense tenir més informació que aquella queixa, 
i que no pot tornar a passar. 

A partir d’aquí alguns membres de la junta investiguen per voluntat pròpia, ja que ens sembla una bogeria 
tot el que ha passat per una situació absurda. 

Tots arribem a la conclusió que el DP hauria d’haver demanat explicació, veure els dos punts de vista, o 
millor encara, refredar la situació i intentar que quedi en res. 

Veiem que necessitem una figura de DP més formada, que pugui arribar a fer de mediador o sigui capaç de 
treure llenya a possibles desacords dels jugadors. Per això en Vicens ens porta una proposta. 

En Joan insisteix molt en que no vam donar el nostre braç a tòrcer dient que ens hem equivocat i molt.        
I que si, ho hem arreglat a la segona, però de bones a primeres ho vam fer malament.Llegeix el reglament 
de la CE, i està bé, però li falta un pas entre mig. Passem on el President passa la informació a la CE del 
problema a les possibles sancions que aquesta mateixa pot posar. I també reitera en seguides ocasions 
l’error de que l’Andy no es va assabentar fins a rebre la carta via e-mail, amb la resolució de la CE. 

En Joan basa la seva interpel·lació en la manca de garanties que l’associació ha ofert en aquest cas, llegeix 
un breu resum de quatre articles de la Declaració de Drets de l’Home que s’han negligit en favor d’Andy, 
emfatitzant el fet que iniciar un procés disciplinari en l’àmbit associatiu no eximeix de respectar els drets 
més bàsics de l’ésser humà. Sense dubtar en cap moment de la bona intenció de la CE, cal observar el fet 
que pertànyer a una associació no pot en cap cas restar drets individuals dels seus associats, com ha 
ocorregut en aquest cas. Dona per bo el compromís de revisar el procediment per a no trobar-nos mai més 
en una situació similar. 

En Xesco exposa que l’Andy també es va equivocar i molt enviant l’e-mail en el que demanava gairebé tots 
els caps de la junta. 



Seguim debatent els comportaments de cada individu en certs problemes o en certes discussions que han 
hagut al llarg dels anys, en la similitud de certs problemes, en les persones en comú, etc. 

 

Finalment decidim posar en votació:  

     . Volem una formació dels DP?   UNANIMITAT 

     . Adoptem la figura d’un mediador/president per així acceptar la proposta d’en Vicens? UNANIMITAT  

 

4. Calendari i sales 

 

Tot és bastant provisional donada la situació a causa del Covid. 

Evitem posar dates de proves durant el pont d’Octubre per si amb una miqueta de sort es pogués celebrar 
el Catalonia Pool Festival. 

En Manolo de Ca la Montse ens ha comunicat que de moment no té cap intenció de fer cap més prova 
d’Abacat al seu local. 

A dia d’avui és dubte poder fer la última prova de Segona a Cal Met. 

I en Ramon Temporal ens informa que està muntant una sala a Súria. 

 

5. Festa de la Tacada 

 

Mirarem diferents opcions per a poder fer una “festa” com les d’abans (sopar, billar, música...).                
S’ha de buscar un local que sigui gran i que puguem complir amb les mides de seguretats per l’actual 
situació de Covid, sempre i quan, ens ho permetin fer. 

 

6. Festa del Solstici i Barraques 

 

La festa del Solstici va ser un desastre, hi va haver molt poca gent, i en quan a la nostra associació vam ser 
molt pocs es que vam participar, ajudar o col·laborar en la festa. Hem d’estar una mica més actius. 

És possible que s’organitzi una barraca conjunta de 4 dies, depèn de la situació de Covid i del que deixi fer 
l’Ajuntament de Sabadell. 

 

7. Formació del Delegats 

 

Tant l’Aram com en Vicens estan preparant fer un curs (que es faria a Blackballfarm, possiblement), per 
formar als directors de proves i així evitar possibles problemes i malentesos, i tenir una millor assistència a 
les proves.  

Es farà un examen, però encara no se sap si serà tipus test o no, per saber si es apte per a ser director de 
prova. 



 

 

 

8. Proposta de nous membres per presentar la nova junta a les eleccions 

 

El dia 30 de Juliol l’Aram presentarà la seva candidatura.  

 

9. Per acabar en precs i preguntes 
 
No hi han més preguntes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La reunió finalitza a les 22:30h. 
 


