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 24 de Maig de 2014, 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
ANTONI MESAS ESCRIBANO
M.JOSÉ LENDÍNEZ SOTO
ESTEFANIA RUFÁS ESTEVE
FCO.JOSÉ GÓMEZ BORRÁS
VICENÇ MONGUILLOT RODRÍGUEZ
Els Senyors Delegats:
SANTOS LÓPEZ SÁNCHEZ
Els Senyors Representants (amb dret a vot):
CARME ATIENZA DEL CASTILLO
ANTONI MARONAS SARRA
ÀNGELO GIL FALCÓ
Els Senyors Representants dels clubs (amb dret a vot):
ANTONI VERA MARTINEZ
JORDI FALGUERAS GONZÁLEZ
MIGUEL SIMON MAROTO
ANTONI MARONAS SARRA
JOSÉ JAVIER OCÉN GONZÁLEZ
ANTONI MESAS ESCRIBANO
FCO.JAVIER CORTES GALERA
ORIOL PANADES CORTES
Assisteixen com a oïdors els Senyors:
ARTUR VIRGILI DE LA TORRE
ANUSCHKA SEIFERT
OLGA NAVARRO
JOSÉ PÉREZ
MIQUEL ANGEL PÉREZ
M.LUZ GONZÁLEZ

PRESIDENT
VICEPRESIDENT
SECRETÀRIA
VOCAL
VOCAL
VOCAL
DELEGAT DE TARRAGONA
REPRESENTANT ARQUERS TIR SALA
REPRESENTANT JUTGES
REPRESENTANT TÈCNICS
CLUB ARQUERS CATALUNYA
CLUB ARC MONTJUÏC
CLUB TIR AMB ARC TAU
C.ARQUERS TERRASSA
CLUB ESCOLA ARQUERS BARCELONA
CLUB ESPORTIU ARC SET
CLUB ARQUERS CAMBRILS
ASSOCIACIÓ TIR ARC CERVELLÓ
CLUB ARQUERS TORREFARRERA
12 PATOS CLUB ARQUERS
CLUB ESCOLA TIR ARC FIGARÓ
ASSOC.ESP.CULT.PUIGVERT LLEIDA
PRESIDENT CCTEEM

Ordre del dia:

1. Lectura i aprovació de l'acta de l'última Assemblea.
2. Ratificació de membres de la Junta.
3. Paraules del president.
4. Aprovació dels comptes i liquidació del pressupost 2013.
5. Aprovació de l’Informe de Verificació Comptable 2013.
6. Nomenament dels verificadors dels comptes per a l’exercici 2014.
7. Aprovació del calendari esportiu, pla actuació i pressupost 2014.
8. Informes dels comitès.
9. Preus de les llicències 2015.
10.Propostes de la junta.
11.Propostes dels clubs i comitès.
12.Precs i preguntes.
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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 18 de maig
de 2013. L’acta és aprovada per majoria (8 vots) i (3 abstencions), els qui al·leguen que no van
ser presents a l’esmentada assemblea.
2. RATIFICACIÓ DE MEMBRES DE LA JUNTA.
Es demana la ratificació per part de l’Assemblea del Sr. Antoni Mesas Escribano, vicepresident,
recentment incorporat a la Junta Directiva.
Els membres de l’Assemblea el ratifiquen per unanimitat (11 vots).
El president fa esment a que tenim un càrrec de vicepresident de la junta vacant, per la baixa de
Salvador Adrián, recent incorporació, que no s’ha arribat a materialitzar.
També recorda que el càrrec de Delegat de Girona, segueix vacant. Hi ha un parell d’opcions, però
encara no hi ha res en ferm, en quant es nomeni al nou Delegat s’informarà als clubs.
3. PARAULES DEL PRESIDENT.
En primer lloc dona les gràcies a totes les persones i clubs que han col·laborat
desinteressadament amb la Federació i inicia la valoració de l’any 2013, seguint punt per punt tots
els apartats que a l’anterior assemblea es creia necessari millorar:
•

La imatge corporativa. S’ha posat cara a la Federació a nivell institucional: CCE, UFEC,
IBE. S’han establert relacions amb altres presidents de federacions mes grans que la
nostra, que ens han ajudat i assessorat.

•

S’ha dotat a la federació de eines administratives, un nou programa de gestió de Playoff,
que no sols millora la gestió de la federació sinó que serà una eina d’ajut pels clubs, que
podran consultar on-line les dades referents al seu club. Es proporcionarà clau d’accés als
presidents dels clubs.

•

També s’està treballant en un mòdul d’inscripció telemàtica als campionats, que entrarà en
funcionament en breu. També el podrem oferir als clubs organitzadors de competicions que
hi estiguin interessats.

•

Pel que fa a la formació continuada dels tècnics, s’han fet nombrosos cursos.

•

Respecte als Comitès, s’ha incrementat la dotació pressupostaria per a les seves activitats.
Però encara manca participació dels clubs a les reunions. Fa esment a la reconstitució del
Comitè de Bosc, i alaba el seu bon funcionament. Anuncia la creació d’un nou comitè, el
Comitè Català de Para-archery.

•

També s’ha treballat en la recerca de nous federats, a través d’accions de màrqueting i
presència en fires i esdeveniments, com per exemple el Saló de la Infància i la Fira de
l’Esport Federat.

•

Una altra eina per fomentar el creixement ha estat el nou web, més dinàmic i interactiu.
Destaca el gran increment de nombre de visites, respecte a l’anterior web. Actualment
estem en les 5000 visites al mes, i les previsions són molt optimistes. El web encara ha de
millorar i anirem ampliant els seus serveis: un serà a nivell d’usuari que es podrà inscriure i
rebre informacions, i que es posarà en marxa en breu.

•

Un aspecte en el que és important treballar és en l’autofinançament i la no dependència de
les subvencions institucionals (de futur incert). Per això s’ha de fer disminuir les activitats
amb càrregues econòmiques i incrementar les activitats que tenen retorn dins del
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pressupost. S’ha donat prioritat a la tecnificació base, ja que és imprescindible pel
creixement del nostre esport.
•

Cal diferenciar l’esport de competició de la basant lúdica, encara molt barrejats dins del
nostre esport.

•

Augment significatiu de les llicències respecte a la temporada anterior i la previsió per
aquest any també és força encoratjadora.

•

En el marc del projecte TOQUIO 2020 es presentarà un projecte molt ambiciós, destinat als
joves que s’inicien en el nostre esport perquè puguin tenir una formació rigorosa.
S’implantarà un nou sistema, encapçalat per un nou director esportiu, el Sr. Carlos Morillo
que serà el responsable de posar en marxa el projecte. Es crearà el primer llibre de
Tecnificació de Tir amb Arc de Catalunya, previst per mitjans d’octubre. A grans trets la
intenció es desvincular la iniciació, del calendari de competició. Crear un conducte de
formació controlada, estructurada en 5 nivells, diferenciats per colors, on s’anirà pujant de
nivell a mesura que s’avanci en tècnica i habilitats. Per això es crearà la LLIGA DE
FORMACIÓ que es posarà en marxa el 2015, desvinculada de la competició oficial
establerta. Aquesta lliga de formació estarà oberta a tots els joves.

S’obre un torn de paraula:
El Sr. Antoni Vera (CAC) diu que si serà semblant al manual del debutant ja existent. El president li
respon que és més que un manual, és tot un projecte molt seriós.
El Sr. Angelo Gil (Rep.Tècnics), vol saber si tot això es podrà fer a través dels clubs. El president li
respon que si.
El Sr. Miguel Simon (TAU) es queixa de la manca de monitors, i fa esment a que hauríem de
captar gent dins del col·lectiu de la tercera edat.
4. APROVACIÓ DELS COMPTES 2013 I APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
2013.
El president fa referència al Balanç de Situació, Compte d’Explotació i Liquidació del pressupost,
documentació entregada a tots els membres de l’assemblea presents.
Pel que fa la liquidació del pressupost 2013 es la següent:
Total Ingressos: 184.161,56 €
Total Despeses: 181.751,29 €
Resultat positiu: 2.410,27 €
Pel que fa al resultat comptable i una vegada aplicades les amortitzacions i les variacions
d’existències, el resultat final és negatiu: -4.332,97 €.
Es procedeix a la votació tant els comptes com la liquidació del pressupost, de l’exercici 2013, són
aprovats per unanimitat (11 vots).

5. APROVACIÓ DE L’INFORME DE VERIFICACIÓ COMPTABLE. El president dona les gràcies a la
feina feta pels verificadors comptables. El Sr. Antoni Vera dona una explicació de la tasca dels
verificadors comptables: Sr. Albert Sanjuan Martínez, la Sra. M.Luz Javier Campos, i ell mateix.
Procedeix a l’explicació de l’informe que ha estat entregat als presents. Destaca el següent:
La Federació segueix en la línia de l’exercici passat, en el que es va recomanar contenció i s’ha
mantingut. Hi ha hagut una davallada en el passiu per pèrdues, i pel que fa al nivell de deute és
igual que l’any anterior. El ràtio de solvència es superior al recomanable.
Les recomanacions dels verificadors són: controlar la correcta justificació de les despeses de
viatges, que hi hagi la corresponent documentació adjunta que verifiqui el desplaçament;
actualitzar els saldos dels comptes del les instal·lacions de Montjuïc i el Comitè de Jutges; i
depurar els saldos antics arrossegats.
L’informe de verificació comptable és aprovat per unanimitat (11 vots).
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6.

NOMENAMENT DELS VERIFICADORS DELS COMPTES PER A L’EXERCICI 2014.
El president Sr.Altarriba demana entre els Membres de l’Assemblea presents, verificadors de
comptes per a l’exercici 2014. No hi ha voluntaris. Es procedeix a demanar doncs a l’Assemblea
que ratifiqui la continuïtat dels verificadors de l’exercici 2013 formada pels membres següents:
ALBERT SANJUÁN MARTÍNEZ, ANTONI VERA MARTÍNEZ i M.LUZ JAVIER CAMPOS.
L’Assemblea ratifica la continuïtat dels 3 verificadors comptables per l’exercici 2014, per
unanimitat (11 vots).

7. APROVACIÓ DEL CALENDARI ESPORTIU, PLA D’ACTUACIÓ I EL PRESSUPOST 2014.
El president fa un resum de la documentació entregada als presents. Destacant el següent:
Pel que fa al pressupost, a l’apartat d’ingressos, en el pressupost inicial presentat al Consell Català
de l’Esport el desembre, es va estimar una subvenció del CCE de 35.000€, ara ja sabem que la
subvenció final concedida serà només de 30.000€.
A les despeses comenta l’increment de partides pels comitès i per la Tecnificació Base, amb la
contractació del Tècnic del pla Nacional de Tecnificació de la RFETA: David Calleja, que es
finançarà en part amb aportacions dels clubs, però tot i així suposarà una despesa addicional per
la Federació d’uns 9.000 € aprox.
Total ingressos pressupostats 2014: 224.820 €
Total Despeses pressupostades 2014: 224.820 €
Es procedeix a la votació i el Calendari esportiu, pla d’ actuació i pressupost 2014
aprovats per unanimitat (11 vots).

són

8. INORMES DELS COMITÈS.
Informe del Comitè Català de Tècnics Esport Base, Entrenadors i Monitors (CCTEEM).
El Responsable del Comitè Sr. Miquel Angel Pérez Ramírez, fa una explicació de la feina
realitzada:
Cursos de formació continuada pels tècnics, amb una bona participació, seguiment de les mesures
legislatives, esborrany del codi deontològic, anàlisi de la iniciació esportiva, impulsar la formació
esportiva d’iniciació i perfeccionament, encaminar-nos cap a la formació reglada de tècnics, i
suport pels tècnics dins del marc del projecte TÒQUIO 2020.
S’obre un torn de paraula:
El Sr. Toni Vera (CAC) pregunta sobre el nivell de professionalització dels tècnics i fins a quin punt
és necessari, i el Sr. Océn (CEAB) fa esment a la necessitat de cursos no reglats per a nous
tècnics, la manca d’aquests cursos provoca que la gent vagi fora de Catalunya a realitzar-los.
El Sr. Pérez contesta que la professionalització es necessària, sobretot si es vol treballar a nivell
escolar. A part a nivell federatiu, el problema per a fer cursos de tècnics no reglats, és que topem
amb un problema legal pel que fa a la nomenclatura de les titulacions. El Sr. Océn respon que
això es soluciona canviant el nom de les titulacions.
Informe del Comitè Català de Tir de Bosc.
La responsable Sra.Fani Rufas fa una exposició sobre la temporada.
Hi ha hagut 6 tirades de lliga i 4 CAMPIONAT DE CATALUNYA, 2D, 3D, Menors, i per equips. Més
de 200 arquers han participat a la LLIGA CATALANA DE BOSC i als CAMPIONATS DE
CATALUNYA, el que suposa un notable increment de participació respecte al 2012.
Es va celebrar L’OPEN DE BOSC, a MATARÓ, amb una participació de 80 arquers. A la lliga
Nacional hi ha hagut un descens bàsicament per la despesa de desplaçament, i a la retallada
d’ajuts. Malgrat això els arquers que han participat a la lliga nacional han obtingut molt bons
resultats: 2 primeres posicions, 3 segones i 4 terceres.
Pel que fa al CAMPIONAT D’ESPANYA que es va celebrar a Catalunya, a GUARDIOLA DE
BERGUEDÀ: de 117 inscrits, 63 eren catalans i es van emportar un total de 14 medalles de les
quals: 2 d’or, 8 de Plata i 4 de bronze. L’Equip Català es va proclamar un any més Campió
d’Espanya per autonomies.
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Durant l’octubre en el CAMPIONAT DEL MÓN DE BOSC de Sassari (Itàlia), van participar 5
catalans el que suposava el 30% de la selecció espanyola. David García va ser Campió del Món
en Arc Nu i medalla de bronze per equips masculins. La resta van aconseguir dues vuitenes
posicions, una dotzena posició, una divuitena posició, i una cinquena posició en equips femenins.
Per tot això i segons el BOE del 27 de desembre de 2013, estan considerat esportistes d’alt
rendiment els arquers: David García, Sebastià Juanola, Jordi Lórenz i Montse Rierola.
També destaca la col·laboració del Comitè de bosc amb el CPTB, en la tecnificació base.
Per finalitzar s’ha reconstituït el Comitè Català de Tir de Bosc dos anys després de la seva
dissolució.
Informe del Comitè Català d’Aire Lliure i Sala.
A manca del president del Comitè, s’informa als presents que poden trobar l’informe al web de la
Federació.
Informe del Comitè Català de Tir de Camp.
El responsable Sr. Antoni Mesas procedeix a la lectura de l’informe.
La LLIGA CATALANA DE CAMP ha constat de 4 proves i hi ha participat un total de 109 arquers,
un nou rècord de participació.
El CAMPIONAT DE CATALUNYA manté el seu nivell de participació 65 arquers/es en total.
La LLIGA NACIONAL segueix tenint una participació massiva de catalans, fins el punt que aquesta
lliga es manté gràcies als nostres arquers i als d’Aragó.
Pel que fa la CAMPIONAT D’ESPANYA, d’un total de 48 participants, 30 eren de Catalunya, amb
un gran èxit de pòdiums, es varen aconseguir 15 medalles.
També es va celebrar l’ OPEN DE CAMP, que va poder tornar a celebrar-se al Castell de Montjuïc.
La participació a l’Open va ser de 98 arquers/es procedents de Catalunya, Andorra, Aragó, França,
Itàlia i Holanda. Van haver pòdiums complerts catalans en: Arc nu masculí, nu femení, instintiu
homes, long-bow dones i homes. Per equips el guanyador també va ser un equip català.
Es va preparar un stage a Andorra, per a preparar el Campionat de Catalunya de Tir de Camp.
Altres competicions com el 1r Torneig internacional Vila d’Encamp (Andorra).
Pel que fa a les sortides internacionals, vam participar al TROPHEE DES PYRENNEE (Cordes
sur Ciel, França), amb 6 arquers catalans. En el CAMPIONAT D’EUROPA DE CAMP, celebrat a
(Itàlia), una vegada més els arquers catalans van tenir una molt bona actuació: Sebastià Juanola
va quedar en 5a posició, hem de destacar que va competir lesionat. En el WORLD GAMES de
CALI, Colòmbia, van tornar a destacar els nostres arquers catalans, David García (2n lloc) i
Sebastià Juanola, amb molt bon paper.
Informe del Comitè Català de Tecnificació Base. El Responsable del Comitè Sr.Fco.José
Gómez Borrás, fa una explicació de la feina realitzada.
Un any marcat per la marxa forçosa, a causa de les retallades, de l’entrenador corea Myunkwon
Park, que ha obligat a una reestructuració, i s’ha hagut de suplir amb la col·laboració
desinteressada dels tècnics de la Federació. Amb tot això, pel que fa als resultats s’ha produït la
conseqüent davallada.
S’han portat a terme 9 CONCENTRACIONS D’ARQUERS, 2 d’aquestes al CAR amb tècnics del
PNTD de la RFETA, Mr.Cho i David Calleja. Es va realitzar una tecnificació per arquers de bosc a
Guardiola de Berguedà, i les altres restants a diferents instal·lacions. També es va fer una xerrada
de nutrició a Lleida.
Es van realitzar dues expedicions: al CAMPIONAT D’ESPANYA JÚNIOR a LA NÚCIA (Alacant)
amb 8 arquers, es va aconseguir una medalla de bronze en la categoria homes. i al CAMPIONAT
D’ESPANYA DE CADETS I MENORS, a OLITE (Navarra) amb 15 arquers/es, es van obtenir dues
medalles de bronze: una a la categoria cadet homes i una altra per equips autonòmics també a la
categoria cadet.
En el CAMPIONAT D’ESPANA D’AIRE LLIURE CADES I MENORS DE 14 ANYS, celebrat a
CAMBRILS (Tarragona), el 25 i 26 de maig, van participar 15 arquers i es va aconseguir una
medalla de bronze per equips mixtes a la categoria cadet.
En el CAMPIONAT D’ESPANYA JÚNIOR, celebrat el 27 i 28 de juliol a MADRID hi van participar 8
arquers.
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9. PREUS DE LES LLICÈNCIES 2015.
El president fa esment que les llicències no han variat de preu (pel que fa al tram de llicència de la
FCTA) des del 2010. Recorda que l’autofinançament, és important, pel bon funcionament de la
Federació, i que la nostra partida d’ingressos més important són les llicències.
Proposa una pregunta inicial per a saber si els membres de l’assemblea estan d’ acord, en que ja
toca fer un augment en el preu de les llicències. S’obre un debat i els membres de l’assemblea,
estan d’acord per unanimitat (11 vots), en que cal augmentar el preu.
S’obre un segon debat per fixar la quantitat augmentar, segons les necessitats econòmiques de la
federació. Finalment s’acorda sotmetre a votació que la quantitat a augmentar en les llicències
2015, pel que respecta al tram de quota de la FCTA (amb independència dels augments que
puguin haver corresponents a la RFETA i assegurança esportiva), sigui com a màxim de 5 €
per llicència. Posant com a referència la llicència d’arquer sènior (és a dir 5€ com a màxim,
d’augment sobre els 39,70 € de la quota catalana), pel que fa a la resta de llicències patiran
un augment percentual respecte a aquesta de referència. La proposta es sotmet a votació i
queda aprovada per unanimitat (11 vots).

10. ROPOSTES DE LA JUNTA. No n´hi ha.

11. PROPOSSES DELS CLUBS I COMITÈS.
11.1.1 PROPOSTA DEL CLUB TAU: L’ARC ESTÀNDAR - Aclarir a tenor del publicat a la nota
del CNJ, quines normes es seguiran a Catalunya en la lliga catalana, en els nacionals postals i en
el campionats.
S’obre un torn de paraula. El Sr. Simon (TAU) manifesta el seu desacord per la desaparició de l’
Estàndard Sèrie Espanyola i haver de tornar al reglament internacional. El president li respon que,
s’han d’aplicar el que aplica la RFETA, que són les normes de la Federació Internacional WA.
El Sr. Virgili (C.A.TORREFARRERA) discrepa sobre les interpretacions dels jutges o les
traduccions RFETA sobre el reglament WA. El president li respon que si és necessari, es pot
demanar una aclariment per escrit a la RFETA dels apartats que sobre els que hi hagi dubte. El Sr.
Monguillot afegeix que si cal també es poden demanar aclariments a la WA, però a de ser a través
de la RFETA.
11.1.2 PROPOSTA DE L’ASSOCIACIÓ TIR AMB ARC CERVELLÓ: Que la FCTA s'adhereixi a
la Plataforma Pro Seleccions Esportives Catalanes, amb l'objectiu d'estar informats de les
activitats que aquesta plataforma organitza i perquè els nostres esportistes puguin decidir
lliurement si volen participar o no en els actes que aquesta Plataforma pugui organitzar. Es sotmet
a votació quedant la proposta aprovada per majoria (9 vots) a favor i (2 vots en contra) un del
TAU, i l’altre del CEAB.

12. PRECS I PREGUNTES.
El president aprofita per comunicar als presents que el Representant dels Tècnics (Sr.Angelo Gil), li ha
fet arribar algunes peticions dels tècnics, i diu que s’estudiaran.
Sense res més a dir es dona per finalitzada la reunió a les 14:00 h. del mateix dia.

Vist i plau
La Secretària
M. José Lendínez Soto

Vist i plau
El President.
Francesc Altarriba García
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