II ASSEMBLEA GENERAL d’ABACAT 26/01/2019
A les 15h Taverna del Guimerà, Terrassa.
Assistents: Andy Hughes (president), Aram Bernaus (sots president), Andreu Jam
(tresorer), Jordi Pérez, Joan Marminyà, Vicens Escobairó, Àngel Gómez, Roger
Roig, Xavi Vila, Oriol Ortega, Xesco Olmos i Laura Castelló (secretària)
* Informe del President de l’associació
Reptes de futur:
a. Necessitaríem una major font d’ingressos.
La nostra relació amb la CFPS i l’ajuntament està en un punt delicat. Així que hem
de pensar de possibles maneres d’ingressos pels futurs viatges, especialment tenint
en compte que els viatges del 2020 i del 2022 seran extremadament costosos.
Es comenta que hi ha poca implicació per part de la majoria de jugadors més enllà
de la seva participació del que és estrictament la competició esportiva d’Abacat.
b. Sales, s’explica que cada vegada més és difícil trobar sales disposades a fer
d’amfitrió de les nostres proves els diumenges o bé perquè és el seu dia de
descans o, en el cas de Shamrocks, perquè els propietaris volen poder participar
plenament en les nostres proves.
c. Organització per Austràlia.
Volem que la gent pugui gaudir d’aquest mundial, així que fem una previsió d’una
gran expedició. Això comporta començar des de ja activitats, campionats, la cerca
de patrocinadors, etc.
És interessant saber l’interès dels jugadors envers aquest viatge. Després de
discutir-ho, hem decidit fer una enquesta per poder avaluar quin grau d’interès real
hi ha en fer el viatge per així saber com hauríem d’enfocar els nostres esforços i
com hauríem de presentar la pròxima temporada.
L’Oriol ens informa que la seva dona treballa a l’empresa “Sportium”, on es juga
americà, s’aposta, etc. Ens proposa que per començar a buscar patrocinadors,
potser és més interessant primer tocar a una porta coneguda, i a partir d’aquí,
depèn del que ens diguin o les sensacions que tinguem fer una cosa o una altra.
* Informe de l’exercici econòmic 2018 del Tresorer.
Al banc hi ha un saldo de 19.263,29€ que són d’Abacat.
També hi han 5.858€ en PAB’s de jugadors.
Hi ha un deute de 936€ de quotes d’anys passats.
Aquesta temporada s’han de cobrar 11.090€ de quotes, les quals 5.315€ ja estan
cobrats, i 5.775€ encara estan pendents.

Es parla molt sobre “extrapolar despeses”, i sobre si som deficitaris o no temporada
rere temporada, així que hem quedat que per la propera reunió de la Junta (a
l’abril), l’Andreu farà aquests càlculs i ens ho presentarà.
* Informe esportiu.
- Hi ha una petita millora entre l’any passat i aquest en el nombre de jugadors. A la
temporada 2017/18 érem 124 i enguany, en la temporada 2018/19 som 135 (aquest
xifra és dels inscrits en totes les categories i divisions i no és el número de jugadors
diferents que juguen en Abacat).
S’ha elevat gràcies a les categories. A la temporada anterior érem 25 Sèniors, 14
Màsters i 8 Júniors. Enguany som 31 Sèniors, 15 Màsters, 14 Júniors i 12 Noies.
En canvi, creiem que tenim un problema amb les divisions, sobre tot amb els
segones. La temporada passada jugàvem 71 jugadors repartides en les 3 divisions,
i aquest any som 63.
Seguirem treballant any rere any per ser mes nombrosos en totes les divisions i
categories.
- En la participació al campionats internacionals, no hi ha gaires bones notícies ni
individualment, ni en dobles, ni per equips, descomptant a la Copa de les Nacions
quan en Pere i l’Axel van quedar campió i finalista de sub18, respectivament. Tenim
un carro de “casi sorpreses”, que creiem que en un temps podem anar convertint en
sorpreses i jugadors habituals entre la selecció.
Enguany per l’Europeu a Bridlington (de l’1 a l’11 de maig) estem muntant un equip
de Sèniors, el qual serà acabat amb jugadors que seran convidats a participar per
ordre de rànquing.
I per La Copa de les Nacions que se celebrarà a Xipre (del 10 al 16 de novembre)
en el qual volem enviar un equip de Men’s A, un equip de Júniors, un equip de
Noies, un equip de Sènior, un equip de Màster, i un equip B.
- L’objectiu del seleccionador és trobar la manera d’unir a l’equip perquè millorin
esportivament. Aquesta figura motivarà al jugador a participar en un equip en el que
la connexió sigui completa, per això serà essencial que el capità i el seleccionador
estiguin en harmonia per poder ajudar-se entre sí.
Per un bé comú, pensem en com ho podríem fer perquè el jugador sigui conscient
dels drets i deures que té a l’hora de sortir a competir en qualsevol expedició. I
creiem que hem de ser més estrictes quan parlem d’estupefaents, ja que no només
poden posar en una mala situació al jugador, sinó també a l’equip o fins i tota
l’expedició. Pensem que una bona idea seria un document que alerti i avisi de les
normes i precaucions a l’hora de viatjar.
* Proposta de Cesar Plaza per suavitzar la norma en cas d’un primer NP.
La secretària va llegir la carta rebuda d’en Cesar Plaza exposant el cas per canviar
la normativa respecte els NPs en el cas d’un primer incident i després s’obre el

tema a debat. Obrim debat entre els drets i obligacions que té un jugador nou quan
entra a jugar Abacat. Diverses persones expressen la seva opinió al respecte.
Alguns insisteixen en la necessitat de que tots els jugadors s’informin bé del
reglament abans de participar-hi mentres que altres pensen que no seria tan greu
que no es castigués de manera tan forta un primer NP. Finalment sotmetem la
proposta a votació.
A favor: 2 En contra: 8 Abstenció: 0
* Precs i preguntes.
Hem de fer una reestructuració a les nostres Divisions, o canviar el Projecte
esportiu o buscar la manera de solucionar els desequilibris que hi ha en la
participació de les tres divisions. En aquest moment hi ha 21 DH, 21 1eres i 20
2ones. Quan hi haurien de estar de major afluència de jugador a 2ona, mitja a 1era i
a la categoria màxima és on menys jugadors hi hauria d’haver.
Ho mirarem a final de temporada i posarem una solució.

