REUNIÓ d’ABACAT 29/05/2019
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 s’ha excusat d’assistir-hi.
* Resultats de l’enquesta respecte Austràlia i distribució del nou pla
de campionats de l’EBA.
Després de preguntar a tots els nostres jugadors de blackball (excepte
els que juguen actualment a Segona), només 16 persones viatjarien a
Austràlia sense patrocinadors que poguessin assumir la gran part del
cost. Unes 40 jugadors han indicat que estarien disposats a viatjar en el
cas que l’associació amb l’ajuda de patrocinadors pogués pagar la gran
part del cost. I 9 jugadors ni pensen en Austràlia.
Segons els resultats, en el cas de no disposar de patrocinadors,
possiblement es podria fer un equip de sèniors i/o màsters.
* Amb Molt De Gus.
- Informe de la planificació.
En Joan informa que a traves d’Abacat s’ha demanat l’Espai Emprius, ja
que és la seu de l’associació.
Hi ha una previsió de 128 inscrits als campionats de tot el cap de
setmana. S’ha fet una comanda de 280 botifarres i 250 paelles pels
dinars.
L’ajuntament ens ha demanat 140€ pel conserge, i la neteja l’hem cobert
amb una empresa que gratuïtament ens ajudarà a que tot quedi com ens
ho van cedir.
- Assegurança de responsabilitat civil.
És obligatòria, i anual. I retallant per tot arreu, surt a uns 250€, els quals
ens preguntem si ho hauria d’assumir l’esdeveniment, Abacat, o entre
tots dos col·lectius. Per unanimitat, Abacat assumeix la meitat del cost de
l’assegurança.
* Informes breus.

- Campionat Europeu 2019 a Bridlington.
La sintonia entre els jugadors, com pràcticament sempre, ha estat
impecable. Els jugadors que encara no havien competit
internacionalment varen estar molt contents. Com de costum, hem de
millorar els resultats, en Vicens creu que billarísticament hem d’adaptar el
nostre estil de joc, jugant amb un estil més defensiu als grans
esdeveniments.
- Sessions portes obertes dels dijous a l’Espai Emprius.
En Roger informa que els primers dies van ser fluixets, però quan es va
donar a conèixer l’activitat, els “complets” dijous rere dijous són ja una
tradició, ja que al sortir de la classe ja la volen reservar per la propera.
L’edat dels nens i joves s’estima entre 8 i 19 anys.
- Trials de Segona Divisió.
En portem dos. En el primer (realitzat al Shamrocks), el classificat va ser
en Jose Luis, i en el segon (realitzat a Ca la Montse), va ser en Dani
Leon (plaça cedida per Avelino Belmonte).
Esperem fer-ne més i poder incentivar als nous jugadors en la lliga de
2ona Divisió.
- Activitat de Comissió de Festes Populars de Sabadell (CFPS).
5, 6, 7, 8 i 9 de setembre Festa Major de Sabadell.
La Laura informa que la lema 2019 és Si no la puc ballar, no és la meva
revolució!
Ens hem sumat a utilitzar sempre gots reutilitzables (en 3 anys els de
plàstic tou desapareixeran), però ja que es la marca Sant Miguel qui
promou aquesta iniciativa i els regala, estem lluitant per assumir nomes
el 50% del cost i així cedir-lo a la CFPS.
El taller de billar per a tots el públics (independentment de l’edat, el sexe,
el pes, etc...) serà el diumenge de 12h a 18h davant la nostra barraca.
Aquest any hi haurà una gran separació entre les entitats que desitgen
tenir música (situades davant els jutjats), i les que volen gaudir dels grups
que vindran a tocar (situades després de l’escenari).
A causa d’aquest canvi, encara no sabem les mesures que tindran
aquestes, però en quant tinguem aquesta informació realitzarem un grup

de treball que organitzi torns, compres, lloguer de carpes, que es posi en
contacte amb el proveïdor que ens cedeix la planxa, etc..)
- Open Sant Boi de Lluçanès.
Tenen ganes de que els anem a veure, tenen ganes de jugar, conèixer
gent i passar-ho d’allò més bé. Juguen la Superlliga, i tenen dues hores
de camí cada dimecres, així que això ens ho diu tot. Farem d’altaveu i
animarem a la gent per gaudir d’un bon cap de setmana.
* Informe reunió EBA i debat sobre les seves conseqüències.
- Més grans de 60 anys.
Ja és una realitat, i després de les Copes de les Nacions a Xipre donaran
el tret de sortida a aquesta nova categoria.
- Reestructuració internacional de l’EBA.
La quota de la EBA ha passat a ser de 300 lliures a 550 euros anuals.
Al front d’aquesta, és més internacional que mai, ja que la dirigeixen
quatre persones de quatres països diferents, i a nosaltres ens agrada.
La milloria any rere any es evident. Controls antidòpings cada campionat,
ha pujat molt el nivell arrel dels nous països que han entrat i s’han bolcat
amb la EBA, etc..
- Canvis a Blackball International.
Podíem dir que ha desmillorat, o que l’han deixat molt, suposem que arrel
dels conflictes interns. Però els desinformats som nosaltres, ja que ni
sabem ben bé a qui dirigir-nos, o simplement no podem informar-nos per
la web ja que no té cap entrada des de fa mesos, i comencem a perdre la
fe en ells.
Al fer una valoració de l’EBA i la Blackball International, hi ha molt debat
sobre la nova projecció d’Abacat, de quins campionats hauria i no hauria
d’assistir, plantejar les properes temporades, quan començar i quan ferles acabar, etc...
No prenem cap decisió. Esperarem a rebre més informació (ja que
Blackball Internacional va prometre pronunciar-se a final d’aquest mes o
a començaments de juny), i a la junta de juliol decidirem.
* Codi de Conductes, incloent l’ús de drogues.

En Vicens ens presenta un document de “drets i deures” que té un
jugador a l’hora de viatjar conjuntament dins un equip.
Hi ha debat en el temps abans que un jugador ha de deixar de consumir
estupefaents, pel control antidòping, ja que depèn del tipus de droga.
També es parla de la sanció pel jugador, a part que no el deixaran jugar
en la competició internacional que estiguem jugant si és ell el que li toca
passar per l’antidòping.
Però en el que tots estem d’acord és que podem avisar i parlar de
conseqüències, però és difícil prohibir a ningú res.
Seguirem treballant en el document per poder presentar-lo abans del
proper compromís amb Xipre.
* Planificació Xipre.
El grup de mànagers està treballant en cercar vols econòmics i lo més
directes possibles, tot i que sembla que no podem evitar una escala.
Seguirem informant dels progressos.
* Merchandising.

* Planificació temporada 2019/2020.

* Precs i preguntes.

Els últims tres punts els deixem pel proper dia, ja que són les 23:02h.
El president dóna les gràcies a tothom per la seva assistència.

