FEDERACIÓ CATALANA DE TIR AMB ARC
Rambla Guipúscoa, 23-25. 2n E - 08018 Barcelona - Tel. 93 308 02 65 – Fax 93 307 82 79 - info@fcta.cat

Reunits el dia 18 de Maig de 2013, a les 9:30 h. en segona convocatòria, a la seu de la Federació,
Rambla Guipúscoa, 23-25, 1A de Barcelona.
Assisteixen els Senyors de la Junta:
FRANCESC ALTARRIBA GARCÍA
SANTIAGO CUELLO PÉREZ
DANIEL PORRAS
CASTRO
M.JOSÉ LENDÍNEZ SOTO
DAVID CATALAN RAMON
ROSER SALAS RIERA
JOSEP LLUÍS AMADOR NÚÑEZ
ESTEFANIA RUFÁS ESTEVE
FCO.JOSÉ GÓMEZ BORRÁS
VICENÇ MONGUILLOT RODRÍGUEZ
Els Senyors Delegats:
AURELIANO GUIL MUÑOZ
SANTOS LÓPEZ SÁNCHEZ
SANTIAGO PRIETO MARTÍN
Els Senyors Representants (amb dret a vot):
SALVADOR ADRIÁN MARTÍN
ANTONI MARONAS SARRA
ÀNGELO GIL FALCÓ
Els Senyors Representants dels clubs (amb dret a vot):
JORDI FALGUERAS GONZÁLEZ
SALVADOR ADRIÁN MARTÍN
JOSEP BROCAL MAÑAS
OSCAR FERNÁNDEZ CECILIA
BARBARA PESQUER ISASI
ANTONI MARONAS SARRA
JOAN GARCÍA MARCHENA
SANTIAGO CUELLO PÉREZ
MÒNICA DOMINGO VIDAL
ANTONI MESAS ESCRIBANO
Assisteixen com a oïdors els Senyors:
ARTUR VIRGILI DE LA TORRE
M.LUZ GONZÁLEZ
MIQUEL ANGEL PÉREZ
ELENA MORILLAS
GABRIEL MORILLAS

PRESIDENT
VICEPRESIDENT
VICEPRESIDENT
SECRETÀRIA
TRESORER
VOCAL
VOCAL
VOCAL
VOCAL
VOCAL
DELEGAT DE LLEIDA
DELEGAT DE TARRAGONA
DELEGAT DEL BARCELONÈS
REP.ARQUERS A.LLIURE
REPRESENTANT JUTGES
REPRESENTANT TÈCNICS
CLUB ARC MONTJUÏC
TIR ARC OLESA
CLUB TIR ARC PARDINYES
CLUB ARQUERS CERDANYOLA
C.ESP.UNIVERSITARI
C.ARQUERS TERRASSA
CLUB ARQUERS BROCÀ
C.T.A.CALDES MONTBUI
CLUB ARQUERS TORREFARRERA
CLUB ESPORTIU ARC SET

Ordre del dia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Lectura i aprovació de l'acta de l'última assemblea.
Informe del president.
Aprovació dels Comptes 2012 i aprovació de la liquidació del pressupost.
Aprovació de l’Informe de Verificació Comptable.
Nomenament dels verificadors dels comptes per a l’exercici 2013.
Possibles variacions pressupostàries 2013 per retallades de les subvencions.
Informes dels comitès.
Propostes de la junta, clubs i comitès.
Convocatòria d’ eleccions a membres de l’Assemblea dels Representants dels
arquers de Tir en Sala i de Tir de Bosc.
10. Aprovació dels nous estatuts adaptats a la normativa vigent.
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Desenvolupament:

1. LECTURA DE L’ACTA ANTERIOR.
La Sra. Lendínez procedeix a la lectura de l’acta de l’Assemblea General Ordinària de 14 de
desembre de 2012. L’acta és aprovada per unanimitat (13 vots).

2. INFORME DEL PRESIDENT
El president comenta que la junta està encara en procés d’aprenentatge. Durant aquest temps han
vist una sèrie de deficiències. No vol dir amb això que l’anterior junta fes una mala gestió, sinó que
l’actual junta té una nova visió. Les deficiències a millorar i en les que s’està treballant, són les
següents:
•

Imatge corporativa: Durant aquests mesos de mandat ens hem donat a conèixer a nivell de
les institucions. Ens hem relacionat amb les altres Federacions. S’han millorat les relacions
amb la RFETA. L’actual junta ha participat en 62 actes i reunions amb diversos estaments i
institucions.

•

Eficiència en la gestió, millorant les eines administratives: Equips i eines informàtiques.

•

Relacions amb clubs i federats, mitjançant reunions.

•

Activar el Comitè de Tècnics.

•

Funcionament dels Comitès.

•

Recerca de nous federats.

•

Augmentar la presència de la Federació en fires i esdeveniments.

•

Competicions a nivell escolar.

•

Evitar la dependència de les subvencions.

•

Potenciar la tecnificació en totes les disciplines.

•

Diferenciar la basant de competició i la basant lúdica del nostre esport.

Pel que fa a la part econòmica, els pressupostos dels darreres anys van a la baixa, i seguiran
baixant, donada la situació general i de les institucions. Això ens pot portar a seriosos problemes
en un termini no gaire llunyà. S’hauran de prendre decisions importants, i s’hauran de prendre
entre tots.
Aquest mal moment econòmic, afecta també als projectes de centres de tecnificació base, que
s’han aturat. Tampoc tindrem el camp de tir permanent, que ens havien promès a les
instal·lacions del CAR. L’altre problema ha estat la no renovació per part del CCE, de l’entrenador
d’arquers de base, el coreà Myunkwon Park. La tecnificació base ara està en mans dels esforços
personals i altruistes de tècnics de la Federació.
Pel que fa a la subvenció del CCE corresponent a l’exercici 2012 a dia d’avui estem encara
pendents de cobrar el 40% de la mateixa. Això ens ha obligat a utilitzar fons propis. Pel que fa a
la subvenció del 2013, no només no tenim encara notícies de la quantitat que rebrà la federació,
sinó que tampoc sabem si rebrem o no la subvenció.
Pel que fa a la subvenció de la RFETA 2013, possiblement tampoc la rebrem.
S’han projectat altres coses per aconseguir ingressos atípics com ara fer unes estades esportives.
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3. APROVACIÓ DELS COMPTES 2012 I APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
2012. El Tresorer Sr.David Catalan procedeix a la lectura i explicació detallada de la liquidació del
pressupost, entregat als membres presents a l’assemblea.
Partides d’ingressos:
Destaca els 28.480 € corresponents a la subvenció del CCE, que tenim pendents de cobrar, tot i
que la subvenció atorgada, està comptabilitzada en la seva totalitat a la partida d’ingressos.
Pel que fa a les llicències també s’ha ingressat menys dels pressupostat.
Inscripcions a concursos, han augmentat.
Partides de despeses:
Destaca l’augment de despesa d’administració, motivada principalment per la fallida de la
Mutualitat General Esportiva, fet que va incrementar la despesa de l’assegurança dels esportistes.
No va repercutir en el preu de la llicències dels federats, però si en la Federació, que va assumir
l’augment de la despesa.
En tecnificació s’ha gastat menys del que es va pressupostar.
En ajut a clubs s’ha gastat més del pressupostat, però és degut al major import que el CCE ens va
adjudicar, per aquest concepte.
Lloguer d’instal·lacions ha augmentat sobre el pressupostat, però també es compensa amb
l’augment d’ingressos per inscripcions.
Liquidació del pressupost 2012:
Total Ingressos:
Total de despeses:
Resultat:

232.669,72 €
221.616,70 €
11.053,02 €

S’obre un torn de paraula entre els presents:
El Sr.Falgueras (AM), pregunta si la quantitat de subvenció 2012 del CCE, que tenim pendent,
s’arribarà a cobrar. El president li respon que en reunió amb el Secretari General de l’Esport
Sr.Ivan Tibau, aquest va assegurar que es pagaria abans de 30 de Juny de 2013. Malgrat això no
en podem estar segurs. El president explica que anem fent controls mensuals de tresoreria, i que
el dia que s’arribi a una situació crítica, ens haurem de reunir i decidir entre tots que fer.
Es procedeix a la votació de la aprovació dels comptes i liquidació del pressupost 2012, que
és aprovat per unanimitat (13 vots).

4. APROVACIÓ DE L’INFORME DE VERIFICACIÓ COMPTABLE. Es procedeix a la lectura de
l’informe positiu dels verificadors comptables: Sr.Albert Sanjuan Martínez, Sr.Antoni Vera Martínez
i Sra.M.Luz Javier Campos.
L’informe de verificació comptable és aprovat per unanimitat (13 vots).

5. NOMENAMENT DELS VERIFICADORS DELS COMPTES PER A L’EXERCICI 2013. El president
Sr.Altarriba demana entre els Membres de l’Assemblea presents, verificadors de comptes per a
l’exercici 2013. No hi ha voluntaris. Es procedeix a demanar doncs a l’Assemblea que ratifiqui la
continuïtat dels verificadors de l’exercici 2012 formada pels membres següents:
ALBERT SANJUÁN MARTÍNEZ
ANTONI VERA MARTÍNEZ
M.LUZ JAVIER CAMPOS
L’Assemblea ratifica la continuïtat dels 3 verificadors comptables per l’exercici 2013, per
unanimitat (13 vots).
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6. POSSIBLES VARIACIONS PRESSUPOSTÀRIES 2013, PER RETALLADES DE LES
SUBVENCIONS. No sabem si aquest 2013, tindrem subvenció del CCE. També pot ser, que la
part que encara tenim pendent de cobrament, corresponent al 2012, arribi tard. Per tant patirem
una variació a la partida d’ingressos, que condicionarà la partida de despeses. Comuniquem a
l’Assemblea, que la administració de la Federació, actuarà com sigui necessari donat el cas.
Excepcionalment i donada l'actual situació de crisi, facultar a la Junta Directiva perquè pugui
adaptar o modificar el mateix segons les diferents circumstàncies que es puguin produir,
sempre en defensa del bon fi de la Federació i de la seva solvència. L’acord s’aprova per
unanimitat (13 vots).

7. INORMES DELS COMITÈS.
Informe del Comitè Català de Tecnificació Base. El Responsable del Comitè Sr.Paco Gómez
Borrás, fa una explicació de la feina realitzada: concentracions dels arquers al CAR i en d’altres
instal·lacions de clubs; i expedicions als Campionats d’Espanya i tirades nacionals. Bons resultats
dels arquers a nivell estatal.
En el Campionat d’Espanya de Tir en Sala: l’Arquera Alba Ubach va quedar campiona d’Espanya
de Tir en Sala, a la categoria menor de 14 anys. Al mateix campionat i a la categoria cadets, Jordi
Cubiró va aconseguir la medalla de bronze. L’equip català, format per: Jordi Cubiró, Alex Vidal i
Conrad Guerra, van aconseguir el bronze.
En els Campionats Espanya d’Aire Lliure: En la modalitat Júnior, Miquel Àngel Pifarré va quedar 4t.
A la categoria Cadet: Glòria Rue, es va proclamar campiona d’Espanya. En la categoria menors
de catorze anys: Adriana Pla i Jaume Abayà, van quedar sotscampions en les categories femenina
i masculina, respectivament.
Com a objectius del comitè pel 2013 seguir amb la tasca establerta, i millorar a nivell tècnic.
Informe del Comitè Català d’Aire Lliure i Sala. El responsable Sr.Santy Prieto fa un resum de la
temporada i resultats dels esportistes en ambdues modalitats. Als diferents campionats d’Espanya
els resultats han estat molt satisfactoris.
Immillorables resultats al Ct.Espanya Sala. Arc Nu Homes: Sebastià Juanola (medalla or),
Francisco Vallejo (argent), i David García (Bronze). En Nu dones: Francisca Chuecos (medalla or),
Paqui Cabrera (medalla argent), i Anna Girbau (medalla bronze), M.Luz Javier 4a Classificada. En
Arc recte Homes: Xavier Fernández Buil (medalla bronze).
En el Campionat d’Espanya d’Aire Lliure, Arc Nu homes: José M.Cámara Sánchez (medalla or),
Angel Galiano (medalla argent), Francisco Vallejo, medalla bronze, i Xavier Cano (4t classificat).
En la modalitat Arc Recte: Juli Amat (medalla argent), Javier Fernández Buil (medalla bronze), i
Marc Torné (4t classificat). Al Campionat d’Espanya de Comunitats autonòmiques, la Federació
Catalana, es va classificar en 5a posició. Al Campionat d’Espanya de Clubs l’equip d’Arc Recorbat
ILERTARGET, es va proclamar campió d’Espanya, i l’equip femení d’arc Recorbat OPEL LLEIDA
MOVIL, va quedar sotscampió d’Espanya.
Pel que fa a les lligues catalanes i en referència a la participació, unificar tirades en una sola línia
de tir, sembla que no ha tingut el resultat esperat. Es tractarà el tema en properes reunions del
Comitè.
Informe del Comitè Català de Tir de Camp. El responsable Sr.Santi Cuello fa un balanç de la
temporada: els arquers han disminuït, donada l’actual situació. A part de la Lliga Catalana, s’ha
participat en tirades estatals i sortides a l’estranger. La lliga nacional de camp es manté gràcies a
la participació majoritària d’arquers catalans. Bons resultats tant a nivell nacional com
internacional. Destaquen els arquers d’Arc Nu: David García, Sebastià Juanola i Josep Alcázar
(membres de l’equip nacional), així com també en Toni Álvarez, que es va quedar a les portes de
formar part de l’equip. En Sebastià Juanola va quedar Campió del Món, i en David García va
aconseguir una puntuació de récord.
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Informe del Comitè Català de Tir de Bosc. La responsable Sra.Fani Rufas fa una exposició
sobre la temporada. A nivell català tant pel que fa a la lliga catalana com als Campionats de
Catalunya, hi ha hagut un notable augment de participació (18%). A nivell espanyol hi ha hagut un
descens de participació, motivat bàsicament per la despesa de desplaçament i la davallada dels
ajuts. Malgrat això els arquers que van participar a tirades de la lliga nacional van obtenir molt
bons resultats. Pel que fa al Campionat d’Espanya, Catalunya es va proclamar campiona
d’Espanya per equips de comunitats autònomes, a més d’aconseguir 3 campions d’Espanya
individuals, i 6 medalles més de 2es i 3es places. Pel que fa a l’apartat internacional: 5 catalans
van participar en el Campionat d’Europa de Bosc. Destacant el resultat dels nostres arquers: David
García, i Xavier Fernández, que van formar part de l’equip masculí que es va proclamar campió
d’Europa. També des del comitè s’ha fomentat la tecnificació dels arquers de bosc.
Informe del Comitè Català d’Entrenadors i Monitors. El responsable Sr.Jordi Falgueras,
comenta que es va mirar de concentrar esforços en la realització d’un curs de Tècnic d’Esport
Base Nivell I de tir amb arc; però per diversos motius, especialment econòmics, no és va poder dur
a terme. Romanem a l’espera de fer un bloc comú conjuntament amb altres federacions. Es va
intentar homologar als tècnics de la FCTA, amb els de la RFETA, però la resposta de la Federació
Espanyola va ser molt poc concreta. Es van fer sessions gratuïtes per a tècnics en actiu. Hi ha
hagut un augment de sol·licituds de cursetistes. Pel que fa als tècnics, la variació ha estat
imperceptible. A part el Comitè, en un intent d’optimitzar recursos, esforços i despeses en aquests
moments difícils per a l’esport, ha decidit ajuntar els dos comitès existents: el CEM i el CT, en un
de sol. Aprofita l’avinentesa per presentar, com a cap del nou projecte, al Sr.Miquel Àngel Pérez,
que fa una breu exposició d’intencions.

8. PROPOSTES DE LA JUNTA, CLUBS I COMITÈS.
Proposta del Club Arc Montjuic: "Incloure dins els propers Campionats de Catalunya de
Round 900 la llegenda -Memorial Jordi Adell-, en la que el club Arc Montjuic aportarà a cada
edició un únic trofeu o copa, que l’edició del 2013 es dirà "1r Memorial Jordi Adell", i serà entregat
a l'arquer que faci més punts absoluts".
La proposta és aprovada per unanimitat (13 vots).

9. CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS A MEMBRES DE L’ASSEMBLEA DELS REPRESENTANTS
DELS ARQUERS DE TIR EN SALA I DE TIR DE BOSC. Donat que a les passades eleccions van
quedar dos estaments de l’Assemblea: El Representant d’Arquers de Tir en Sala i el Representant
d’Arquers de Tir de Bosc, vacants per manca de presentació de candidatures en temps i forma.
S’han de convocar novament eleccions per a aquests dos estaments.
Es procedeix a la lectura del calendari electoral, repartit als presents. La convocatòria
d’eleccions i el calendari són aprovats per unanimitat (13 vots).
Es procedeix a la formació de la Junta Electoral, que queda formada pels membres següents:
Titulars:
BÀRBARA PESQUER ISASI
MANOLI MARTÍNEZ ZURITA
OSCAR FERNÁNDEZ CECÍLIA
Suplents:
JORDI FALGUERAS GONZÁLEZ
SALVADOR ADRIÁN MARTÍN
ANTONI MARONAS SARRA
La formació de la Junta Electoral és aprovada per unanimitat (13 vots).

10. APROVACIÓ DEL NOUS ESTATUTS ADAPTATS A LA NORMATIVA VIGENT. El President
procedeix a la lectura dels canvis en els estatuts, propiciats bàsicament a l’adequació dels
mateixos a la normativa legal vigent segons els nous decrets.
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Altres modificacions significatives:
• S’ha modificat la composició dels membres de la junta directiva.
• S’ha limitat el mandat del president a dues legislatures.
• Les Delegacions finalment s’han deixat novament en quatre (una per cada província)
• Disposició addicional 2ª que deixa clar que prevaldran sempre els decrets 58/2010 i 55/2012.
Partint de la base que aquests estatuts són provisionals, ja que han de passar la corresponent
aprovació del Consell Català de l’Esport. El president Sr.Altarriba demana a l’Assemblea que doni
potestat legal al president, per a fer els canvis oportuns a requeriment del Registre d’Esports del
Consell Català de l’Esport.
S’obre un torn de paraula:
El Sr.Brocal (C.T.A.PARDINYES), vol que quedi clar en el text, que aquesta potestat es refereix
als estatuts.
Es procedeix a la votació de l’aprovació dels estatuts. S’aproven per majoria (12 vots) i una
abstenció (CEU).
Es realitza una segona votació pel que fa a que l’Assemblea faculti al President de la
Federació, perquè actuant en nom i representació de la mateixa, pugui realitzar tots els
actes i atorgar tots els documents públics o privats que siguin necessaris per a la plena
efectivitat dels acords adoptats anteriorment i per a la plena inscripció dels
mateixos estatuts en el Registre d'Entitats Esportives de la Generalitat, inclusivament
complementar el contingut dels presents acords a tenor de la qualificació verbal o escrita
de l'esmentat Registre. S’aprova per majoria (12 vots) i una abstenció (CEU).

Finalitzats els punts de l’ordre del dia s’obre un torn de paraula:
•
•
•
•

El president Sr.Altarriba, comenta que fa uns dies va anar a l’acte anual organitzat per la
UFEC, de reconeixement als expresidents de federacions, i va fer entrega de l’ insígnia
d’argent a l’expresident José Javier Océn.
També informa als presents que dins de les mesures encaminades a millorar la imatge de la
Federació, estem a punt de posar en marxa la nova web de la Federació, més actual i a la que
progressivament s’aniran afegint eines que milloraran el servei i ajut als clubs.
La federació signarà properament un conveni de col·laboració, amb el bufet d’advocats
INVICTIUS, que donarà també orientació gratuïta als clubs.
El Sr.Maronas (CAT) informa als presents que el seu club, col·labora amb la botiga KAUMAN,
això fa que la botiga, passi a estar oberta 3 tardes per setmana (dilluns, dimecres i divendres).

Sense res més a dir es dona per finalitzada la reunió a les 12:45 h. del mateix dia.

Vist i plau
La Secretària
M. José Lendínez Soto

Vist i plau
El President.
Francesc Altarriba García

ASSEMBLEA FCTA - 18 Maig 2013

6

