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 20 de Maig de 2016, 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 LÓPEZ SÁNCHEZ
VICEPRESIDENT
CARLES ABARCA OLIVÉ
TRESORER
JOSEP LLUÍS AMADOR NÚÑEZ
VOCAL
ESTEFANIA RUFÁS ESTEVE
VOCAL(Secretària en funcions)
FCO.JOSÉ GÓMEZ BORRÁS
VOCAL
VICENÇ MONGUILLOT RODRÍGUEZ
VOCAL
ANGELO GIL FALCÓ
VOCAL
Els Senyors Delegats:
IRENE RIOS SÁNCHEZ
DELEGADA DE TARRAGONA
Els Senyors Representants (amb dret a vot):
CARME ATIENZA DEL CASTILLO
REPRESENTANT ARQUERS TIR SALA
ELENA MORILLAS GONZÁLEZ
REPRESENTANT JUTGES
CARLOS GONZÁLEZ GARCÍA
REPRESENTANT TÈCNICS
Els Senyors Representants dels clubs (amb dret a vot):
JORDI FALGUERAS GONZÁLEZ
CLUB ARC MONTJUÏC
MIGUEL SIMON MAROTO
CLUB TIR AMB ARC TAU
ANTONI MARONAS SARRA
C.ARQUERS TERRASSA
CARLOS GONZÁLEZ GARCÍA
CLUB ESCOLA ARQUERS BARCELONA
ANTONI MESAS ESCRIBANO
CLUB ESPORTIU ARC SET
JOSEP PEREZ MESAS
ASSOC.ESPORTIVA PUIGVERD DE LLEIDA
Assisteixen com a oïdors els Senyors:
JUAN GABRIEL MORILLAS
TIR ESPORTIU MATARÓ
MATILDE TERUEL MARÍN
TIR ARC OLESA
DANIEL EDUARDO ARENAS
CLUB ARQUERS TERRASSA
ARTUR VIRGILI DE LA TORRE
CLUB ARQUERS TORREFARRERA
CARLES AGUILÓ JIMÉNEZ
CLUB I ESCOLA DE TIR ARC FIGARÓ
SIMEO FUENTES CRESPO
CLUB TIR AMB ARC LLEIDA

Ordre del dia:
Assemblea General ordinària:
1. Lectura i aprovació de l'acta de l'última Assemblea.
2. Ratificació de membres de la Junta.
3. Informe del president.
4. Aprovació dels comptes i liquidació del pressupost 2015.
5. Aprovació de l’Informe de Verificació Comptable 2015.
6. Nomenament dels verificadors dels comptes per a l’exercici 2016.
7. Aprovació del calendari -esportiu, pla actuació i pressupost 2016.
8. Informes dels comitès.
9. Propostes de la junta: Formar part del patronat de la Fundació UFEC, i designació del
President de la Federació en la seva representació al patronat.
10. Propostes dels clubs i comitès.
11. Torn de paraules.
Assemblea General extraordinària:
1. Convocatòria d’eleccions (reglament, calendari i nomenament de la junta electoral).
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Desenvolupament:

1. LECTURA DE L’ACTA ANTERIOR.
Es dona un temps per la lectura de l’acta de l’Assemblea General Ordinària de 22 de maig de
2015. L’acta és aprovada per unanimitat (9 vots).

2. RATIFICACIÓ DE MEMBRES DE LA JUNTA.
Es demana a l’Assemblea la ratificació dels nous membres de junta de la FCTA Sr. Carles
Abarca Olivé com a tresorer, i el Sr. Angelo Gil Falcó com a vocal. L’Assemblea els ratifica
per unanimitat (9 vots).

3. INFORME DEL PRESIDENT.
El President Sr.Altarriba, puntualitza que és el darrer any de mandat i en primer lloc vol mostrar el
seu agraïment als membres de la junta, a l’administració de la federació, i en especial a totes les
persones i clubs que han col·laborat desinteressadament durant aquests quatre anys. Un mandat
complicat per la precària situació econòmica i canvis legislatius que travessa el Món de l’esport,
però a l’hora també positiva i molt enriquidora a nivell personal.
•
•
•
•
•
•
•

Un dels principals projectes del seu mandat ha estat la creació l’Escola Catalana de Tir
amb Arc, que es troba en el punt d’inici i ara cal que creixi.
Un altre dels principals propòsits del mandat ha estat establir bones relacions amb les
institucions, fet que s’ha aconseguit sobradament.
Millorar l’administració amb eines de gestió, i a la vegada facilitar la feina dels clubs; amb
la implantació de l’aplicació de llicències Playoff, i que ara la RFETA l’ha instaurat a nivell
de tota Espanya.
Pel que fa a la basant econòmica, s’ha volgut millorar el control de despesa i pressupost, i
s’ha portat a terme un sistema de control mensual de tresoreria.
Respecte al web augmenten les visites, però malgrat el web és nou s’ha de millorar, per
evitar que quedi obsolet.
S’ha reprès la bona relació amb la RFETA, que ara ens té molt presents i té interès pels
nostres projectes.
En quant a les llicències continuem amb la tendència a l’alça moderada. Fet que és mèrit
a la tasca desenvolupada pels clubs.

Per acabar la idea inicial és continuar amb el mandat, però a dia d’avui per motius personals,
encara no ho pot assegurar.
4. APROVACIÓ DELS COMPTES 2015 I APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
2015.
El president destaca que durant l’any s’han hagut de reduir les despeses del pressupost inicial,
per equilibrar-lo als ingressos reals. Pel que fa a l’augment de la despesa d’assegurances, el
desfasament correspon a que la companyia va passar el càrrec que havia de passar a finals de
l’any anterior, a principis del 2015. Per altra banda, per tal de poder fer front a totes les despeses
s’ha aplicat una aportació de romanent.
S’obre un torn de paraula:
El Sr.Simón del club TAU demana una comparativa amb l’any anterior. El Sr.Josep Pérez
(A.E.Puigverd), comenta la baixa subvenció que rebem per part de la RFETA. El president li
explica que la RFETA té un pressupost molt tancat, i que les subvencions a territorial, al no
comptar amb partida del Consejo Superior de Deportes (CSD), les treuen de recursos propis i
lamentablement tenen poc marge de maniobra i no gaire disposició econòmica.
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Pel que fa la liquidació del pressupost 2015 és la següent:
Total Ingressos: 228.582.64 €
Total Despeses: 228.582.64 €
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: -6.660,20 €.
Es procedeix a la votació tant els comptes com la liquidació del pressupost, de l’exercici 2015,
són aprovats per unanimitat (9 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. L’informe de la comissió ha estat repartit entre els membres de
l’assemblea presents.
En l’informe els verificadors puntualitzen que es dediquen a la validació i comprovació de que les
imputacions comptables, es corresponguin amb la documentació, sense entrar a valorar el
projecte. Destaquen l’augment de despesa de sous i assegurances, augment justificat sobre els
que la Federació els ha fet el corresponent aclariment. Malgrat el resultat negatiu de l’exercici
comptable, l’informe de la comissió és en resum favorable i positiu pel que fa a la gestió
federativa, amb recomanacions, que es tindran en compte
L’informe de verificació comptable és aprovat per unanimitat (9 vots).

6. NOMENAMENT DELS VERIFICADORS DELS COMPTES PER A L’EXERCICI 2015.
El president dona les gràcies als membres de la comissió per la seva feina desinteressada. De
cara a l’exercici 2016 la Sra. M.Luz Javier ha manifestat la seva manca de temps. Per si calgués
substituir-la es demanen candidats. Com que no hi ha entre els presents ningú disposat a formar
part de la comissió econòmica de verificadors de comptes; ja que tots els membres de
l’Assemblea presents, renuncien a formar-ne part, el president Sr.Altarriba proposa que la
Comissió segueixi formada pels membres actuals i proposa si cal, la incorporació del Sr.Gabriel
Blázquez Prat (C.T.A.CALDES), al que se li proposarà formar part de l’esmentada Comissió. El
Sr.Jordi Falgueras Gonzalez (AM), accedeix finalment a figurar com a suplent, en el supòsit que
el Sr.Blázquez no accepti.
Es procedeix a demanar doncs a l’Assemblea el nomenament la comissió de verificadors dels
comptes de l’exercici 2016, ratificant la continuïtat de l’actual comissió, junt amb la possible
nova incorporació del Sr. Gabriel Blázquez Prat, o bé el Sr. Jordi Falgueras González, com a
substitut. L’Assemblea ho aprova per unanimitat (9 vots).

7. APROVACIÓ DEL CALENDARI ESPORTIU, PLA D’ACTUACIÓ I EL PRESSUPOST 2016.
El Calendari Esportiu i el Pla d’actuació són aprovats per unanimitat (9 vots).
El president fa un resum del pressupost entregat als presents. Pel que fa a l’increment de
personal (que ja ve de l’exercici anterior com han destacat els verificadors en el seu informe), es
degut a les incorporacions del Sr.Ignasi Benosa (Director de Relacions Institucionals), contractat
per impulsar l’ ECTA, del Sr. Marc Soler, enviat a Eivissa per aprendre el model d’ensenyament,
en vistes a implantar-lo a les nostres escoles; el motiu del contracte és per cobrir les despeses de
desplaçament i manutenció, aquest contracte finalitza el juny de 2016. Pel que fa al contracte del
Sr. David Calleja, tècnic del PTB (pràcticament autofinançat per les aportacions dels clubs).
A grans trets el pressupost és similar al de l’any passat.
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PRESSUPOST 2016:
Total ingressos pressupostats 2016: 251.170 €
Total Despeses pressupostades 2016: 251.170 €
S’obre un torn de paraula. El Sr.Falgueras (AM), planteja la possibilitat que la Federació dediqui
recursos a subvencionar als clubs per participació en el CAMPIONAT ESPANYA DE CLUBS. Es
genera un debat entre els presents que no són gaire favorables, el president mostra també la
seva disconformitat, ja que la federació ha de subvencionar activitats o participacions com a
federació.
Es procedeix a la votació del pressupost 2016 que és aprovat per unanimitat (9 vots).

8. INORMES DELS COMITÈS.
Informe del Comitè Català de Tir de Bosc
La responsable Sra. Fani Rufas fa una exposició sobre la temporada. Es consolida el bon estat
de salut del bosc català amb augment significatiu de participació, la creació de nous clubs i
noves instal·lacions de 3D.
Pel que fa a la competició en l’àmbit català, tant a la lliga com al Campionats de Catalunya 3D,
s’ha detectat un increment considerable de participació
Destaca a nivell internacional les medalles d’or, en el CAMPIONAT DEL MÓN 3D celebrat a Terni
(Itàlia), de Sebastià Juanola (individual) i David Garcia Fernández (equips).
En el CAMPIONAT D’ESPANYA ABSOLUT 3D, l’equip català es va proclamar sotscampió, i
també es van aconseguir 2 medalles or, 1 de plata i 1 de bronze.
En el CAMPIONAT D’ESPANYA INFANTIL els esportistes catalans s’han classificat entre les
primeres posicions aconseguint un total de 7 medalles.
Pel que fa a la lliga nacional, és difícil de valorar, ja que la RFETA a dia d’avui encara no ha
publicat la classificació, però sembla que hi haurà catalans entre les primeres posicions a les
divisions de Long Boy, Instintiu i nu, tant a les categoria masculina com a la femenina.
En la basant tècnica el comitè ha realitzat tecnificacions infantils, estades de cap de setmana, i
tecnificació dels arquers 3D.
Informe del Comitè Català d’Arc Adaptat.
El responsable Josep Lluis Amador, explica que han tingut 7 esportistes, malgrat que en tenen 2
lesionats, els 5 en actiu, han participat en les competicions de les disciplines d’Aire Lliure i Tir en
Sala, tan a nivell català i com nacional.
Dos dels seus esportistes van estar a Granada, en concentració tècnica nacional.
Comunica que la Federació Catalana d’Esports de persones amb Discapacitat Física (FCEDF), ja
no té competències pel que fa als esportistes, i que ara l’Arc Adaptat està totalment integrat en la
RFETA i en la FCTA.
Informe del Comitè Català de Tir de Camp.
El responsable Sr. Antoni Mesas procedeix a la lectura de l’informe. La Lliga Catalana de Tir de
Camp, ha constat de 4 proves, es manté una bona participació d’arquers. La Lliga Nacional
RFETA segueix tenint una gran participació de catalans, fins el punt que aquesta lliga es manté
gràcies als nostres arquers i als d’Aragó.
Pel que fa a la competició a nivell nacional en el CAMPIONAT D’ESPANYA DE TIR DE CAMP,
celebrat a Aranjuez, vam aconseguir 2 medalles.
Internacionalment, en el CAMPIONAT D’EUROPA DE TIR DE CAMP celebrat el 5 d’octubre de
2015 a RZESZOW (Polònia) excel·lents resultats dels nostres arquers: David García Fernández
va quedar 9è i en Sebastià Juanola Codina, 10è.
A l’apartat de tecnificació es va organitzar un Seminari d’Arc Compost a Lleida, impartit per
l’arquer de renom internacional Alberto Blázquez.
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Informe del Comitè Català de Tecnificació Base (PTB).
El responsable Sr.Fco.José Gómez comenta que hi ha hagut 17 concentracions amb el tècnic
David Calleja, que s’han celebrat a Cambrils, Lleida i L’Arboç, amb una mitjana de 15 arquers a
cadascuna, corresponents a les categories Infantil, Cadet i Júnior.
El Comitè va organitzar una expedició al Campionat d’Espanya Cadets i Menors de 14 anys (Aire
Lliure), celebrat a Madrid el 27 i 28 de juny, amb l’assistència de 22 arquers, 6 monitors i 12
acompanyants.
També s’ha assistit a nivell individual a les competicions nacionals següents:
•
•
•
•
•

CAMPIONAT ESPANYA CADETS I MENORS DE 14 ANYS (SALA), el 14 i 15 de febrer a Valdemoro (16 arquers/es).
LLIGA NACIONAL DE CADETS I MENORS 14 ANYS (AIRE LLIURE) el 18 i 19 abril a Madrid (3 arquers/es)
CAMPIONAT D’ESPANYA JÚNIOR (AIRE LLIURE), el 25 i 26 abril, a Madrid (4 arquers/es)
LLIGA NACIONAL DE CADETS I MENORS 14 ANYS els 9 i 10 maig a Madrid (3 arquers/es).
CAMPIONAT ESPANYA CADETS I MENORS DE 14 ANYS (AIRE LLIURE) , el 27 i 28 de Juny Madrid (21 arquers/es)

Els resultats a nivell nacional: una medalla en la categoria Recorbat Cadet Femení, una medalla
a Compost Júnior compost masculí i una medalla a Compost Menors Masculí.
Informe del Comitè Català d’Aire Lliure i Sala.
El responsable Sr. Santos López, exposa els informes.
Aire Lliure:
La temporada S’ha caracteritzat pel gran nombre de competicions 26, i l’augment de participació,
320 arquers.
La lliga catalana ha tingut 4 competicions, amb una participació d’arquers acceptable.
A nivell nacional, destaca la categoria Arc Nu Sènior Femení on les catalanes van assolir quatre
de les cinc primeres places del CAMPIONAT D’ESPANYA: medalla d’or, plata, bronze i 5a
posició; i en la categoria masculina: medalla de plata, 4a, 6a, 7a i 8a posició. En la categoria Arc
Instintiu Masculí: la 7a posició i en la categoria femenina la 6a posició. En la categoria Arc Recte
Masculí: una 8a i una 9a posició.
CAMPIONAT ESPANYA JÚNIOR: medalla de bronze en Arc Compost
CAMPIONAT ESPANYA CADET: 5a posició en categoria Recorbat Masculí, i una 9a posició. En
la categoria femenina, una 5a posició, i dues 9es posicions.
CAMPIONAT ESPANYA MENORS DE 14 ANYS: 5a posició Recorbat Masculí, i dues 9es
posicions en categoria femenina. En Arc Compost una medalla bronze.
CAMPIONAT ESPANYA ABSOLUT: 5a posició en Recorbat Masculí.
CAMPIONAT ESPANYA VETERANS: una medalla or i una 9a posició, en Compost Masculí.
A nivell internacional destacar a l’arquer Miquel Angel Pifarre (Recorbat Masculí), que en el 1r
STAGE DE LA WORLD CUP DE SHANGHAI (Xina), aconseguí la 33a posició i en el 2n STAGE
DE LA WORLD CUP D’ANTALYA (Turquia) la 57a posició. Per finalitzar a la WORLD CUP DE
MARRAKEHCH, excel·lent medalla d’or de l’arquer Santiago López Padilla a Compost Júnior
Masculí.
Tir en Sala:
La temporada s’ha caracteritzat per la gran participació, 366 arquers. La lliga Catalana ha estat la
que ha tingut major acceptació pel que fa a la participació d’arquers.
A nivell nacional al CAMPIONAT D’ESPANYA ABSOLUT: en Arc Recorbat Masculí s’ha assolit
una medalla d’or, una 6a i una 9a posició; en Arc recorbat femení, una 9a posició, En la
categoria Júnior una 9a posició. En la categoria Recorbat Cadet Femení, una medalla bronze, en
la categoria Recorbat Menors Femení, dos arquers han quedat a la 9a posició, i en la categoria
Compost Masculí, una 6a posició.
CAMPIONAT ESPANYA TRADICIONAL, RECTE I NU: els arquers catalans van assolir tres
medalles en Arc Sènior Nu Femení, or, i plata; en la categoria Arc Nu Sènior Masculí, medalla de
bronze; i en Arc Recte Sènior Femení, la 4a posició.
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Informe de l’Escola Catalana de Tir amb Arc (ECTA).
Exposa l’informe el responsable Ignasi Benosa. L’objectiu del projecte és la promoció del Tir amb
Arc en edat escolar dels 7 als 17 anys. La missió incrementar esportistes. És un projecte
transversal que abasta tot el territori català. Les escoles compten amb col·laboració dels clubs,
institucions locals i les infraestructures de les escoles dels municipis. En una segona fase
esperem poder comptar amb patrocinadors. El projecte ofereix un Pla formatiu complert i inclou
una Lliga formativa. Recorda que depenem de les sol·licituds dels cubs, part principal amb els
generalment que s’inicia el projecte. És un projecte obert al tots els clubs.
Pel que fa a la situació i resultats el 2015 ha estat un any pilot i esperem que els 2016-2017
siguin de consolidació.
En aquesta fase inicial tenim 19 sol·licituds per a escoles d’iniciació, d’aquestes en tenim 10
homologades i 4 activades; amb 62 alumnes. De cara a una segona fase 2016-2017 esperem
comptar amb 180 alumnes matriculats i 15 escoles activades. Així com ampliar les seus
especialment a Barcelona.
Pel que respecte a la promoció s’ha creat el web de la ECTA, s’utilitza el canal You Tube de la
Federació, i el News letter (butlletí digital). També s’han fet vídeos promocionals. Hi ha un acord
de col·laboració amb el projecte Open Camp (parc temàtic de l’esport a l’Anella Olímpica)
9. PROPOSTES DE LA JUNTA.
9.1. Formar part del patronat de la Fundació UFEC, i designació del President de la
Federació en la seva representació al patronat.
El president informa als presents sobre la conveniència i avantatges de pertànyer al patronat. Es
procedeix a la votació i la proposta és aprovada per unanimitat (9 vots).

10. PROPOSTES DELS CLUB I COMITÈS.
No n´hi ha.
11. TORN DE PARAULES.
El Sr. Falgueras fa una reflexió sobre la manca de conscienciació del cost econòmic del Tir amb
Arc, sembla que la gent no està disposada a assumir-lo, a diferència del que si que accepten en
d’altres esports sovint més cars que el nostre. El president, està totalment d’acord, hem de fernos valorar i s’ha de fer pagar el que pertoca tot i el risc de perdre alguns practicants.

Sense res més a dir es dona per finalitzada l’Assemblea General Ordinària a les a les 20:34 h. del
mateix dia, donant pas a l’ inici de l’ Assemblea General Extraordinària, a les 20:35 h. al mateix
lloc, i amb els mateixos assistents.
Ordre del dia:
1.

CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS (REGLAMENT, CALENDARI I NOMENTAMENT DE LA
JUNTA ELECTORAL.
En primer lloc es procedeix al nomenament de la Junta Electoral. Es procedeix a una votació
secreta entre els presents amb l’ordre i resultat següent:
•
•
•
•
•
•

ELENA MORILLAS GONZÁLEZ (accepta)
CARLOS GONZÁLEZ GARCÍA (renuncia)
MIGUEL SIMÓN MAROTO (renuncia)
ANTONI MESAS ESCRIBANO (renuncia)
ANTONI MARONAS SARRA (accepta)
JORDI FALGUERAS GONZÁLEZ (renuncia)
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Segons la qual, la Junta Electoral queda formada pels senyors/es:
Titulars
ELENA MORILLAS GONZÁLEZ
ANTONI MARONAS SARRA
Donat a que quatre (4) dels membres renuncien, i davant la impossibilitat de formar una Junta
Electoral de tres (3) membres titulars i tres (3) membres suplents, i segons l’article 50è dels
Estatuts de la FCTA, si els elegits com a titulars o suplents es neguen a prendre possessió o
exercir el seu càrrec, seran substituïts pels membres que designi la Junta Directiva. Per tant la
Junta Directiva nomenarà als titulars i suplents que falten.
Es procedeix a l’aprovació del Calendari Electoral, aprovat per unanimitat (9 vots).
Finalment es procedeix a l’aprovació del Reglament Electoral, aprovat per unanimitat (9
vots).

Sense res més a dir es dona per finalitzada l’Assemblea General Ordinària a les a les 21:00 h. del
mateix dia.

Vist i plau
La Secretària
Fani Rufas Esteve

Vist i plau
El President.
Francesc Altarriba García
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