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 22 de Maig de 2015, a les 18:00 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
PRESIDENT
DANIEL PORRAS CASTRO
VICEPRESIDENT
ANTONI MESAS ESCRIBANO
VICEPRESIDENT
SANTOS LOPEZ SÁNCHEZ
VICEPRESIDENT
DAVID CATALAN RAMON
TRESORER (SECRETARI EN FUNCIONS)
ESTEFANIA RUFÁS ESTEVE
VOCAL
FCO.JOSÉ GÓMEZ BORRÁS
VOCAL
VICENÇ MONGUILLOT RODRÍGUEZ
VOCAL
Els Senyors Delegats:
CARME ROMERO VALVERDE
DELEGADA DE GIRONA (abandona la reunió a les 20:00h).
Els Senyors Representants (amb dret a vot):
CARME ATIENZA DEL CASTILLO
REPRESENTANT ARQUERS TIR SALA
ELENA MORILLAS GONZÁLEZ
REPRESENTANT JUTGES
ÀNGELO GIL FALCÓ
REPRESENTANT TÈCNICS
Els Senyors Representants dels clubs (amb dret a vot):
ANTONI VERA MARTINEZ
CLUB ARQUERS CATALUNYA
JORDI FALGUERAS GONZÁLEZ
CLUB ARC MONTJUÏC
MIGUEL SIMON MAROTO
CLUB TIR AMB ARC TAU
JOAN CARLES CODINA
TIR ESPORTIU MATARÓ
ANDRÉS CURADO ESCUDERO
CLUB ARQUERS DOSRIUS
XAVIER FERNÁNDEZ BUIL
CLUB CATALÀ TIR AMB ARC
ANTONI MARONAS SARRA
C.ARQUERS TERRASSA
JULI AMAT BERTRAN
CLUB TIR ARC COSTA BRAVA 3D
JOSÉ JAVIER OCÉN GONZÁLEZ
CLUB ESCOLA ARQUERS BARCELONA
ANTONI MESAS ESCRIBANO
CLUB ESPORTIU ARC SET
JOSEP BLANCH SOROLLA
CLUB TIR ARC VILANOVA I LA GELTRÚ
Assisteixen com a oïdors els Senyors:
JUAN GABRIEL MORILLAS
TIR ESPORTIU MATARÓ
ARTUR VIRGILI DE LA TORRE
CLUB ARQUERS TORREFARRERA
ALEX MONEDERO
CLUB ARQUERS CAMBRILS
FERRAN CATALAN
CLUB TIR ARC SANT ANDREU DE LA BARCA
JOSEP PÉREZ MESAS
A.ESP.CULTURAL PUIGVERD LLEIDA
M.LUZ GONZÁLEZ
M.ANGELA MARTÍNEZ
CLUB TIR ARC COSTA BRAVA 3D

Ordre del dia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Lectura i aprovació de l'acta de l'última Assemblea.
Ratificació de membres de la Junta i Delegats Provincials.
Informe del president.
Aprovació dels comptes i liquidació del pressupost 2014.
Aprovació de l’Informe de Verificació Comptable 2014.
Nomenament dels verificadors dels comptes per a l’exercici 2015.
Aprovació del calendari esportiu, pla actuació i pressupost 2015.
Informes dels comitès.
Llicència única, àmbits d’aplicació, afectacions i alternatives.
Propostes de la junta: Inclusió de la nova disciplina KYUDO (esportiu).
Propostes dels clubs i comitès.
Torn de paraules.
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Desenvolupament:
1. LECTURA DE L’ACTA ANTERIOR.
El Sr. David Catalan, actuant com a secretari en funcions, procedeix a la lectura de l’acta de
l’Assemblea General Ordinària de 24 de maig de 2014. L’acta és aprovada per unanimitat (14
vots).

2. RATIFICACIÓ DE MEMBRES DE LA JUNTA I DELEGATS PROVINCIALS.
Es demana la ratificació per part de l’Assemblea del Sr. Santos López Sánchez, com a
vicepresident de la Junta Directiva de la Federació, l’Assemblea el ratifica per unanimitat (14
vots).
També es demana la ratificació de la Sra. Irene Ríos Sánchez, com a Delegada de Tarragona, i
a la Sra. Carme Romero Valverde, com a delegada de Girona. Ambdues són ratificades per
unanimitat (14 vots).

3. INFORME DEL PRESIDENT.
• El President Sr.Altarriba, que vol en primer lloc mostrar el seu agraïment als membres de la
junta i comitès, per la seva participació i suport, en un any complicat.
•

Vol deixar constància de la col·laboració i participació activa de la Federació, juntament
amb les institucions, en la reforma final de la Llei 3/2008 de les professions de l’esport.
Finalment les federacions no és quedaran fora, a l’hora de formar professionals. Quedarà
reconegut el dret de les federacions a formar professionals; i aquests tècnics formats per
les federacions, es podran també inscriure al Registre de Professionals. De cara a
aquestes noves titulacions federatives, la FCTA serà rigorosa, i el nivell exigit serà igual o
més que l’ exigit en els cursos reglats de Tècnic Esport Base.

•

També s’està treballant per a aconseguir que és reguli amb més rigor l’ensenyament del
nostre esport a càmpings i cases de colònies. S’ha d’aconseguir que també se’ls exigeixi,
que els tècnics estiguin registrats al Registre de Professionals. A aquest respecte la UFEC
ha fet al·legacions a les institucions.

•

S’ha estat treballant activament en el projecte de l’Escola Catalana de Tir amb Arc (ECTA) i
presenta al Sr. Ignasi Benosa (Director de Relacions Institucionals de la FCTA), que entre
d’altres coses, s’està reunit amb Clubs i Ajuntaments.

•

Els canvis de lleis, decrets i normatives, i el volum important d’aspectes legals que afecten
cada vegada més a la Federació i als clubs, ens ha obligat a comptar amb serveis
professionals; a part d’ocupar molt temps de les tasques federatives. Presenta als
membres de l’Assemblea al Sr. Lluis Sabaté (advocat), que ens dona assessorament legal
en les diverses matèries.

•

Es va iniciar els tràmits per a la realització d’un curs d’ensenyament reglat, de Tècnic
Esportiu Nivell 1. Aquest curs actualment s’està realitzant.

•

Pel que fa a la llei de protecció de dades la Federació, està fent tot el necessari per
adequar-se.

•

Respecte al web comenta que ha tingut 58.000 visites en un any. Com a destacat que el
que més visita la gent es l’apartat de notícies amb 29.000 visites. Com a curiositat tenim
moltes entrades des de França, Madrid i Suïssa. Pel que fa als comitès, el més visitat és el
de Bosc.

•

En quant a les llicencies hem tornat a créixer lleugerament pel que fa a les llicències
d’arquer.
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4. APROVACIÓ DELS COMPTES 2014 I APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
2014.
Es comenten el balanç i la liquidació del pressupost, documentació entregada a tots els membres
de l’Assemblea presents. El president fa referència al Balanç de Situació, comenta que s’ha reduït
l’actiu degut a que s’ha invertit en desenvolupament. La subvenció del CCE també es va reduir,
dels 35.000 sol·licitats als 30.000 concedits; motiu pel que hem de fomentar l’autofinançament. Pel
que fa a l’assegurança de RC, la diferència entre el pressupostat i la liquidació final, correspon a
que la nova companyia enlloc de passar el càrrec a final d’any el va passar a gener de 2015. La
diferència pressupostada de l’ECTA, amb el realitzat, es correspon a que per indicació de la
Comissió Econòmica, s’ha considerat com un immobilitzat intangible. Per altra banda per tal de
poder fer front a totes les despeses s’ha aplicat una aportació de romanent.
Pel que fa la liquidació del pressupost 2014 es la següent:
Total Ingressos: 203.623,63 €
Total Despeses: 203.623,63 €
Resultat positiu:
0,00 €
Pel que fa al resultat comptable (sense l’aplicació de l’aportació del romanent) i una vegada
aplicades les amortitzacions, el resultat final és negatiu: -11.796,53 €.
Es procedeix a la votació tant els comptes com la liquidació del pressupost, de l’exercici 2014, són
aprovats per unanimitat (14 vots).

5. APROVACIÓ DE L’INFORME DE VERIFICACIÓ COMPTABLE. El president dona les gràcies a la
feina feta pels verificadors comptables: Sr. Albert Sanjuan Martínez, la Sra. M.Luz Javier Campos,
Sr.Antoni Vera Martínez.
El Sr.Vera procedeix a l’explicació de l’informe. Destaca el següent: Que la comissió es dedica a
la validació i comprovació de les imputacions comptables, i a que es corresponguin amb la
documentació, sense entrar a valorar el projecte. Pel que respecta a l’actiu Immobilitzat aquest
decreix però encara hi ha una bona disponibilitat de tresoreria, tot i que també ha patit una
disminució del 6%. Pel que fa al passiu hi ha un decrement de fons propis, degut a les pèrdues
2014. El passiu circulant no varia significativament. Tendència al manteniment finances i política
estable. El nivell d’endeutament és baix, i el ràtio de liquiditat està per sobre dels valors òptims, tot
i que una mica més baix que l’exercici anterior. Donades les circumstàncies es recomana seguir
amb la política conservadora.
L’informe de verificació comptable és aprovat per unanimitat (14 vots).

6. NOMENAMENT DELS VERIFICADORS DELS COMPTES PER A L’EXERCICI 2014.
El president dona les gràcies als membres de la comissió per la seva feina desinteressada. Espera
comptar amb ells de nou pel proper exercici 2015, amb l’aprovació dels presents, tot i que la Sra.
M.Luz Javier ha manifestat la seva manca de disponibilitat, i s’intentarà substituir-la. Demana
voluntaris entre els presents. Com que no hi ha entre els presents ningú que s’ofereixi, es demana
facultar a la junta a buscar un altre membre per a la comissió, cas que sigui necessari. Es
procedeix a demanar doncs a l’Assemblea que ratifiqui la continuïtat dels verificadors de l’exercici
2015 formada pels membres següents: ALBERT SANJUÁN MARTÍNEZ, ANTONI VERA
MARTÍNEZ i M.LUZ JAVIER CAMPOS, o en defecte d’aquesta última, de qui la junta disposi.
L’Assemblea ho ratifica per unanimitat (14 vots).

7. APROVACIÓ DEL CALENDARI ESPORTIU, PLA D’ACTUACIÓ I EL PRESSUPOST 2015.
El president fa un resum de la documentació entregada als presents. Destaca que pel que fa a
l’apartat d’ingressos, hi ha novament una aportació de romanent, per cobrir totes les despeses
previstes. En aquest pressupost es dona novament un fort impuls a l’ECTA.
Total ingressos pressupostats 2015: 245.842 €
Total Despeses pressupostades 2015: 245.842 €
S’obre un torn de paraula. El Sr.Vera (CAC), fa esment a que l’ECTA és un creixement enfocat a
llarg termini, i en aquest aspecte li preocupa el tema de la disminució de tresoreria, i per altra
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banda demana també promoció a altres nivells, com ara el sector del lleure, no oblidar la promoció
en la vessant no competitiva. El president li respon que està d’acord i que l’esport té dues
vessants la lúdica i la competitiva. Que actualment estem fent foment de l’esport base, però que
estem oberts a projectes. Pel que fa a la inversió en el projecte de l’ECTA, aquest es fa esperant
que aquesta inversió retornarà a la Federació.
Es procedeix a la votació i el Calendari esportiu, pla d’ actuació i pressupost 2015 són
aprovats per unanimitat (14 vots).

8. INORMES DELS COMITÈS.
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 CAMPIONATS DE CATALUNYA, 2D, 3D, Menors, i per equips.
Més de 230 arquers han participat a la LLIGA CATALANA DE BOSC i als CAMPIONATS DE
CATALUNYA, el que suposa un augment de participació a les tirades de lliga respecte al 2013.
Es va celebrar L’OPEN DE BOSC, a MATARÓ.
A nivell nacional s’ha patit un descens de participació a la lliga, motivat per la retallada de
subvencions. Pel que fa al CAMPIONAT D’ESPANYA DE BOSC 3D, celebrat a Astúries el comitè
va organitzar el viatge pels arquers catalans. Els resultats a nivell nacional han estat molt bons.
L’Equip Català es va proclamar un any més Campió d’Espanya per autonomies. Pel que fa als
resultats individuals: 2 medalles or, 3 de plata i 3 bronzes.
En el CAMPIONAT EUROPA DE BOSC, celebrat a Tallin (Estònia), L’arquer David García va
quedar subcampió en la divisió d’Arc Nu. També vam comptar amb la participació de Sebastià
Juanola, que finalment no es va poder classificar per la fase de semifinals.
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 104 arquers, i
18 clubs.
El CAMPIONAT DE CATALUNYA va batre un record històric de participació amb 95 arquers, vers
els 65 de l’any anterior.
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, va haver-hi un problema d’organització, la RFETA no va
tenir en compte els oferiments de la FCTA, i finalment es va acabar fent a Àvila, fora de les dates
habituals; per tot això la participació catalana va ser molt baixa. Tot i així l’arquer català Sergi
Cebrián Pujol, es va proclamar campió d’Espanya en la modalitat d’Arc Nu.
Pel que fa a les sortides internacionals, vam participar al TROPHEE DES PYRENNEE (Cordes
sur Ciel, (França), amb 7 arquers catalans, i a la TIRADA DE BARTZ (Itàlia) amb 4 arquers, dels
quals 1 va fer pòdium. En el CAMPIONAT DEL MÓN, una vegada més els arquers catalans, van
tenir una molt bona actuació: Sebastià Juanola (8è) i David García (10è).
Informe del Comitè Català d’Aire Lliure i Sala.
El Sr. Santos López, informa que pel que fa a Aire Lliure, la lliga catalana ha estat composada per
5 tirades, hi ha hagut 3 provincials, i un Campionat de Catalunya. També 2 Grans premis
d’Espanya i 3 Campionats d’Espanya.
A diferència de la temporada 2013 que només hi havia 1 línia de tir, a la temporada 2014 hi ha
hagut 2 línies de tir.
Pel que fa a l’increment de la participació a la lliga aquesta ha tingut una mitjana de 131 arquers,
ha augmentat notablement respecte l’any anterior (86 arquers).
En els Campionats d’Espanya a nivell individual, el més destacat: En Arc Nu: (4 de les 6 primeres
places, Arc Instintiu Femení: 1 bronze i una sisena posició. En arc Recte Masculí: 1 argent i una
quarta plaça. En el Campionat Espanya de Comunitats Autònomes, Catalunya es va ser
Subcampiona en Arc Recorbat masculí, i l’equip femení d’arc recorbat va ser medalla de bronze.
En el Campionat Espanya Cadet: a nivell individual, or en Arc Recorbat Homes i bronze en Arc
Compost Masculí. En el Ct. Espanya Absolut, a nivell individual 5a posició, en Arc Recorbat
Masculí.
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Pel que fa al Tir en Sala, Hi va haver 4 tirades de lliga catalana, 2 campionats de Catalunya, 2
campionats provincials i 3 campionats de Espanya.
A nivell internacional l’Enfrontament Catalunya Llenguadoc.
Destaca l’alta participació d’arquers, una mitjana de 204 arquers per competició.
Resultats nacionals del Campionats d’Espanya 1 medalla de plata i 2 de bronze.
Informe del Comitè Català de Tecnificació Base.
El Responsable del Comitè Sr.Fco.José Gómez Borrás, per no allargar l’assemblea, comenta que
l’informe del comitè estarà a disposició de tothom al web de la Federació.
Informe del Comitè Català de Jutges.
Prenen la paraula la Sra.Elena Morillas, representant de l’estament de jutges, i el Sr.David
Catalan. Comenten que hi ha 5 jutges nous més, i 4 que han fet reciclatge, subvencionat per la
FCTA. També comenta que dels 3 darrers cursos de jutges (Valladolid, Astúries i Madrid), no hi ha
hagut cap català inscrit. Recalca la manca de jutges.
S’obre un torn de paraula, la Sra. Carme Atienza pregunta si hi ha Comitè Català de Jutges. El
Sr.Altarriba contesta que tot i que el Comitè a dia d’avui no existeix, ja que no està operatiu, ni es
reuneix, ni aixequen actes; però hi ha un grup de jutges que funcionen com a tal.
El Sr. Virgili, fa esment a la manca de comunicació, d’aquest comitè i al descontent general. El
president li respon a que no té coneixement d’aquest malestar, però que si és així, que facin
arribar un escrit a la Federació a fi de poder solucionar-ho. El president també demana però que
s’ha de valorar als jutges.
El Sr. David Catalan comenta que el problema a vegades no és únicament dels jutges sinó que
arquers i entrenadors, a vegades no tenen prou coneixement del reglament. Són varis els
estaments implicats.
9. LLICÈNCIA ÚNICA, ÀMBITS D’APLICACIÓ, AFECTACIONS I ALTERNATIVES.
El president informa una vegada mes del tema de la llei governamental de la LLICÈNCIA ÚNICA,
que ja estan aplicant altres federacions, i que nosaltres haurem d’aplicar a l’inici de la nova
temporada. A partir de la qual totes les llicències esportives hauran de ser úniques, amb validesa a
nivell estatal i per tant censades per la Real Federació Espanyola de Tir amb Arc (RFETA). Tota
llicència que entri a la FCTA haurà d’anar al cens de la RFETA. Desapareixent així la possibilitat
com fins ara de fer llicències autonòmiques.
Explica que s’ha creat una Comissió de Federacions Autonòmiques, de la que ell forma part, per
tractar el tema.
El tema de la llicència única, deixant de banda altres connotacions, com a concepte no estaria
malament, si no fos pel perjudici econòmic que pot suposar no tan sols a la Federació sinó als
propis arquers, cas que això comporti un augment considerable del preu de les fins ara llicències
catalanes.
No sabem encara l’abast de l’aportació que fixarà la RFETA com a compensació econòmica per
serveis prestats. Per aquest motiu, en previsió que no s’arribi a un acord just i satisfactori amb la
RFETA, i a fi d’evitar un fet abusiu, es sol·licita a l’Assemblea crear un nou tipus de llicència NO
COMPETITIVA, per evitar una fugida de llicències.
El president ha consultat amb altres federacions catalanes que han optat per fer llicències de
lleure. El president demana a l’Assemblea, que la junta de la FCTA, tingui la possibilitat de decidir
decantar-se per a aquesta opció la de la llicència NO COMPETITIVA (a nivell català); tornant a
recalcar que seria només en cas de que es produeix un fet abusiu en el preu de les llicències, que
perjudiqui notablement als arquers que fins ara tenien llicència només catalana.
S’obre un torn de paraula.
El Sr.Océn (CEAB) mostra el seu desacord i diu que es un tema prou important perquè es
decideixi en assemblea extraordinària. El Sr.Falgueras (AM) mostra també els seu desacord, i
remarca que llicència nacional els arquers no la tenen únicament per competir, sinó per poder
viatjar fora Catalunya amb l’arc. Es manifesta també a favor de fer una assemblea extraordinària.
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El president respon que no estarem a temps de convocar una assemblea, i que una vegada es els
fets es precipitin, la junta necessita estar facultada per poder reaccionar.
El Sr.Codina (TEM), diu que com tots sabem la llicència única és un tema polític i econòmic, però
que ens ho hauríem de plantejar de manera que ara la llicència de la FCTA, serà vàlida a tota
Espanya.
El President Sr.Altarriba, torna a exposar que l’alternativa a la llicència única, seria crear un tipus
de llicència NO COMPETITIVA i torna a formular la proposta: Que en benefici de la FCTA,
l’Assemblea doni potestat a la junta de la Federació, per a adoptar qualsevol mesura
alternativa, pel que fa a la imposició d’una llicència única, sempre que aquesta perjudiqui a
la FCTA, als clubs, i als arquers; i si donat el cas la junta adopta alguna mesura, aquesta
haurà de ser ratificada amb posterioritat per l’assemblea. S’aprova per majoria 13 vots i 1
abstenció (CEAB).
10. PROPOSTA DE LA JUNTA. INCLUSIÓ D’UNA NOVA DISCIPLINA: KYUDO (ESPORTIU)
El president exposa que hem rebut una sol·licitud d’incorporació dins la FCTA, d’un club que
practica aquesta disciplina de Tir amb Arc. Han aportat la documentació del CCE, Conforme se’ls
reconeix aquesta disciplina esportiva, i recorda que segons els nostres estatuts hem d’emparar
totes les disciplines de tir amb arc.
S’obre un torn de discussió entre els presents i finalment la incorporació de la nova disciplina
KYUDO (esportiu) és ratificada per la majoria de l’assemblea (13 vots) i 1 abstenció (Àngelo
Gil, representant de tècnics).

11. PROPOSTES DELS CLUB I COMITÈS. No n´hi ha.

12. TORN DE PARAULES.
El Sr. Simón (TAU) comenta que enguany la lliga d’Aire Lliure s’ha endarrerit molt, i demana que la
propera temporada comenci abans. El president li respon que es un tema de Comitè d’Aire Lliure, i
que faci la proposta al Comitè.

Sense res més a dir es dona per finalitzada la reunió a les 21:00 h. del mateix dia.

Vist i plau
El Secretari
David Catalan Ramon

Vist i plau
El President.
Francesc Altarriba García
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