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@fctarc.org

Reunits el dia 18 de Març de 2011, a les 18:30 h. en segona convocatòria, a la seu de la Federació, Rambla
Guipúscoa, 23-25, de Barcelona.
Assisteixen els Senyors de la Junta:
JOSÉ JAVIER OCÉN GONZÁLEZ
M. JOSÉ LENDÍNEZ SOTO
SANTIAGO CUELLO PÉREZ
FRANCESC ALTARRIBA GARCÍA
ANGELO GIL FALCÓ
ESTEFANIA RUFÁS ESTEVE

PRESIDENT
SECRETÀRIA
VOCAL
VOCAL
VOCAL
VOCAL

Els Senyors Delegats:
SANTOS LÓPEZ SÁNCHEZ

DELEGAT DE TARRAGONA

Els Senyors Representants (amb dret a vot):
ANTONI MARONAS SARRA

REPRESENTANT JUTGES

Els Senyors Representants dels clubs (amb dret a vot):
JOSEP MERCADÉ SALVADÓ
MIGUEL SIMÓN MAROTO
FRANCESC ALTARRIBA GARCÍA
JORDI BLAS SOLANAS
BARBARA PESQUER ISASI
ANTONI MARONAS SARRA
SANTIAGO CUELLO PÉREZ
MANUELA MARTÍNEZ ZURITA (arriba a les 19:00 h)

CLUB ARC MONTJUÏC
CLUB TAU
TIR ARC OLESA
ARC SANT CELONI
C. ESP. UNIVERSITARI
C. ARQUERS TERRASSA
C. T. A. CALDES MONTBUI
A. TIR ARC LA CONXORXA

Assisteixen com a oïdors els Senyors:
JOSEP SÁNCHEZ LAMARCA
VICENÇ MONGUILLOT
CESAR GÓMEZ SERRA

COMITÈ DE MONITORS
ARC SANT CELONI
A. TIR ARC CONXORXA

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

Lectura i aprovació de l'acta de l'última assemblea.
Informe del president.
Comptes 2010.
Informe de la comissió Econòmica.
Informes dels comitès.
Propostes de la Junta.
Propostes dels Clubs i Comitès.
Precs i preguntes.

Desenvolupament:
1. LECTURA DE L’ACTA ANTERIOR.
La Sra. Lendínez llegeix l’acta de l’Assemblea General Ordinària de 30 de Desembre de 2010. L’acta és
aprovada per unanimitat (8 vots).
2. INFORME DEL PRESIDENT.
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El Sr. Océn fa un incís per destacar la davallada que s’està produint enguany, i que ja es va preveure a la
passada assemblea de Desembre, pel que fa a les llicències d’arquer. El motiu a part de la crisi econòmica
és els nous formularis i annexos de tramitació introduïts per la RFETA, que ha provocat una disminució del
19 % respecte a les sol·licituds tramitades per la federació en les mateixes dates de l’any anterior. Per altra
banda enguany veiem una major demanda de cursetistes. Mentre que el nombre de tècnics és manté.
En un altre ordre de coses la pàgina web de la federació, acaba d’incorporar una nova secció amb
documentació i informació d’interès.
Pel que fa a la temporada 2010, les llicències van augmentar lleugerament, una molt bona dada tenint en
compte la situació de crisi econòmica.
Pel que fa a la tecnificació és van fer dos cursos un per part del Comitè d’Aire Lliure i un altre per part del
Comitè de Tir de Camp. El Comitè de Tecnificació base, va continuar amb la seva important tasca vers els
nostres esportistes més joves.
Es va fer el primers CURS DE TÈCNIC D’ESPORT BASE, curs específic de Tir amb Arc, de primer nivell.
La titulació oficial, admesa legalment per l’ensenyament del Tir amb Arc. Una vella aspiració finalment
aconseguida, malgrat la baixa participació.
Pel que fa als ajuts als clubs i arquers s’han mantingut en la mateixa línia d’altres anys.
Pel que fa a Promoció i Esport Escolar, el 2010 s’hi van destinar 4.000 € (3.000 € per esport escolar i 1.000
€ per a promoció). De cara al 2011 i com ja es va aprovar a l’assemblea de 30 de Desembre, aquest ajut
específic desapareix i quedarà englobat en els pressupost del Comitè de Tecnificació de Base. No obstant
es mantindrà la dotació de 1.000€ per promoció.
Referent al tema de les instal·lacions federatives. Pel que fa a la seu social les despeses han augmentat
seguint la tònica dels darreres anys. Pel que fa al camp de tir del Castell de Montjuïc restem a l’espera de
les obres de millora aprovades per l’Ajuntament, però a l’espera de concretar per manca de diners.
Continuant amb les instal·lacions de Montjuïc, la FCTA tampoc ha realitzat cap millora, a l’espera de la
realització de les obres previstes.
Pel que fa al tema econòmic la federació ha tancat els comptes 2010 amb un resultat positiu de 6.889,59
€. Seguim cobrint les despeses fixes de personal i despeses generals i de manteniment amb ingressos per
llicències, el que ens permet un autofinançament i poder complementar els ajuts a clubs i arquers, així com
dotar de pressupost per activitats de tecnificació i promoció entre d’altres.
3. COMPTES 2010.
INFORME DEL TRESORER.
El Sr. Océn llegeix l’informe del Sr. Estorach. Malgrat haver estat un any difícil s’ha aconseguit un petit
superàvit.
Pel que fa als ingressos destaca: L’augment de llicències federatives, uns 11.000 € (aprox.) més del
pressupostat, i que s’ha traduït en un major ajut als clubs. Un ajut de la UFEC (12.112,38 €) que no s’havia
previst, va revertir, entre d’altres en un major ajut a la tecnificació de base. Hi ha una reducció important en
els ingressos d’inscripcions però queda compensada amb l’augment d’altres partides. Tot això ens ha
portat un una partida d’ingressos de 29.502,12 €, per sobre del que inicialment s’havia pressupostat.
Pel que fa a les Despeses: Degut a l’augment dels ingressos, s’ha pogut realitzar més despeses de les
pressupostades, per import de 20.465,53 €. Com hem especificat abans la diferència ha revertit en un
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major import dedicat a la tecnificació de base (11.300 € aprox.), i un major ajut als Clubs (12.000 € aprox.) i
per altra banda un hi ha hagut un decrement en petites partides fins a totalitzar els 20.465,53 € esmentats.
Pel que fa al Balanç: De l’ actiu: Destaca l’Actiu Corrent, amb una tresoreria de 200.543,93 €, que inclou
també els ingressos anticipats per llicències de finals de 2010. Del passiu: Destaquen els fons propis.
Tot plegat indica un bon estat financer com en els darreres exercicis i conseqüent amb la prudència
necessària per la situació econòmica amb la que ens trobem.
Pel que fa al Compte d’Explotació: Reflexa l’ esmentat al tancament del pressupost. Resumint: Del total
d’ingressos destaquen els ingressos per llicències i les subvencions de les institucions. Del total de
despeses destaquen els ajuts a clubs, organització d’ esdeveniments i les depeses realitzades per als
nostres arquers (assegurances, tecnificació i ajuts).
El President Sr.Océn, Procedeix a la lectura de la liquidació desglossada del pressupost de l’exercici 2010.
4. INFORME DE LA COMISSIÓ ECONÒMICA.
Procedeix a la lectura la Sra. Lendínez. Aquest informe destaca una política econòmica continguda, seguint
la línia dels darrers anys. Es veu un esforç per mantenir els recursos i una bona liquiditat. Però es podria
millorar la gestió i obtenir una major optimització d’aquests recursos.
Acabada la lectura de l’informe es procedeix a la votació dels comptes i liquidació del Pressupost 2010.
Total ingressos de: 260.965,12 €. Total despeses: 254.075,53€. Resultat positiu 6889,59 €. S’aprova per
unanimitat (9 vots).
El Sr. President sol·licita autorització a l’Assemblea per ratificar novament pel proper exercici, a l’actual
comissió econòmica formada pels Senyors: Albert Sanjuán, David Catalán i Josep Brocal; així com l’
incorporació posterior, si s’escau d’ algun altre membre. S’aprova per unanimitat (9 vots).
5. INFORME DELS COMITÈS.
5.1. COMITÈ DE MONITORS. Procedeix a la lectura el Sr. Josep Sánchez president del CEM.
Al final de 2010 hi ha 117 tècnics homologats RFETA i 72 tècnics FCTA, (entrenadors, monitors de club i
assessors esportius especialistes), en total 189 tècnics d’ensenyament.
El president de la FCTA va encarregat al CEM cinc punts:
1. La creació del cens dels tècnics en actiu a Catalunya.
2. Fer la línia d’ensenyament de la FCTA amb el QUE i COM, s’ha d’ensenyar a la fase inicial
del tir amb arc.
3. Fer una línia d’ensenyament de la amb el QUE i COM ensenyar les diferents modalitats de
tir i tipus d’arc (aire lliure/sala, bosc i camp), una vegada superada l’etapa inicial bàsica.
4. Establir els tràmits de la formació del tir amb arc. (llicència cursetista, diploma i l’informe
anual)
5. Programar la millor formació actualitzada per als tècnics, que serà subvencionada per als
tècnics actius i de pagament pels no actius. És tècnic actiu el que fa l’informe anual.
Es demana als clubs, que una forma de que els tècnics d’ensenyament estiguin en actiu és fomentar
dins dels clubs, activitats de formació inicial i de millora pels socis, sobretot pels arquers de base. Així
com més preparació pels nous arquers que vulguin participar en competicions oficials, perquè ho facin
amb garanties i sabent com funciona la competició i el reglament.
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El Protocol de la fase inicial ha estat consensuat, pel 36% dels tècnics (68) i conté els documents
següents:
•

La llicència de cursetista. S’ha de demanar per cada alumne.

•

El diploma per donar als alumnes al finalitzar el curs.

•

L’informe anual que ha de fer cada tècnic o el president del club. (necessari perquè el CEM i la
FCTA puguin saber la situació: tècnics en actiu i tipus d’ensenyament.

•

Manual d’ajuda pels tècnics, segons el que vulgui l’alumne del tir amb arc, es farà un tipus o
altre d’ensenyament.

•

Que han de fer els tècnics i els jutges, per que la seva actuació professional sigui correcta, tant
a nivell jurídic com laboral.

•

Seqüència dels passos de la fase d’ensenyament inicial.

El Sr. Sánchez finalitza demanant a la FCTA que faci els passos adients, per mirar d’esbrinar de quina
manera a altres països, han aconseguit “homologar” i/o “permetre” el tir amb arc en instal·lacions
provisionals, per exemple un col·legi. Prenent com punt de referència la Federació Francesa.
S’obre un torn de paraula: Respecte al darrer punt el Sr. Mercadé (AM), discrepa amb el Sr. Sánchez i diu
que el millor és que les escoles vagin als camps de tir. El Sr. Altarriba diu que el CCE va mes encaminat
cap a la creació de centres de tecnificació, i que siguin les escoles les que acudeixin a aquests centres. El
Sr.Monguillot (Arc Sant Celoni) i el Sr.Cuello (C.A.Caldes) exposen la seva experiència dins de l’Esport
Escolar a les escoles de les seves poblacions, i coincideixen en que malgrat la tasca i les facilitats
donades, no s’ha produït una posterior captació dels escolars en els clubs.
5.2.

INFORME DEL COMITÈ DE CAMP.

Respecte a la participació a Lliga Catalana ha estat de 83 arquers en total aquest 2010, contra els 65 del
2009. Del que es dedueix un augment considerable del 27 %. La mitjana de participació en cada prova ha
estat de 40 arquers. La primera tirada de lliga Catalana a Caldes de Montbui va ser vàlida per a la lliga
nacional RFETA.
Pel que fa la lliga Nacional : Augmenta la participació dels arquers catalans 18 del 2010, contra 14 del
2009. En les diferents modalitats petit augment, del un total de 51 aquest any contra els 43 participants de
l’edició del 2009.
En el CAMPIONAT DE CATALUNYA: Participació, 53 arquers. Augment del 50% vers el Campionat de
Catalunya del 2009.
En el CAMPIONAT DE ESPANYA: Bona participació 76 arquers de diferents comunitats, molt bona
participació Catalana 16 arquers de un total de 76 inscrits, i més si tenim en compte que el Campionat
d’Espanya del 2009 va quedar suspès per falta d’inscripcions. Pòdium complert amb Arc NU Sènior
masculí i bons resultats a les altres modalitats.
III Open de Caldes i XIII de la FCTA: Que segueix donant continuïtat al famós Open del Castell de
Montjuïc, esperant en properes edicions poder tornar al Castell.
Les sortides i competicions a l’estranger s’han mantingut seguint la tònica dels darrers anys, però han
sofert una baixada de participació, propiciada per la crisi econòmica.
CAMPIONAT DE EUROPA DE CAMP: Bona actuació de Toni Álvarez malgrat la pèrdua del seu arc.
Destacar els resultat de l’arquer Sebastià Juanola que va quedar a quatre punts del quart.
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5.3. COMITÈ DE TECNIFICACIÓ D’ARQUERS BASE.
El Sr. Altarriba fa balanç d’aquets primer any del comitè. Comenta que està molt satisfet i no tant pels
resultats que al seu parer en els inicis és el menys important, sinó per la creació d’una pinya, un equip,
entre els joves; així com per les noves relacions establertes entre ells, a ran de les trobades i
concentracions del comitè.
Explica que s’ha creat un protocol i model permanent d’actuació pels anys posteriors i demana també
disculpes per la lentitud de la posada en funcionament.
El treball realitzat durant aquest primer any ha estat el següent:
•
•
•
•
•

la creació del Comitè.
Definició de l’organigrama.
Sistema anàlisi i avaluació ( 5 nivells de tecnificació).
Celebració de concentracions.
Preparació del competicions importants.

Vol destacar la inclusió de 32 esportistes dins del Pla ARC del Consell Català de l’Esport. Així com la
possibilitat d’utilitzar les instal·lacions del CAR, per concentracions, reduint així les despeses del Comitè.
Com a objectius a curt termini, hi ha el de crear un sots comitè de joves a on ells participin amb decisions i
propostes i puguin aportar les seves idees.
Recalca l’ importància d’arribar a tenir esportistes catalogats d’Alt Nivell. Si en tinguéssim al menys un
parell, ja tindríem un paquet diferent d’ajuts per part del CCE, que ens permetria entre d’altres coses tenir
un grup permanent al CAR.
Per finalitzar dir que també hi ha dificultats, com el fet dels pocs entrenadors que es dediquen a joves.
S’obre un torn de paraula. El Sr. Cuello afegeix que sense l’ajut i implicació dels delegats, dels clubs, etc,
tot això no podrà tirar endavant i demana la implicació de tots.
6.

PROPOSTES DE LA JUNTA. No hi ha propostes.
El President aprofita per recordar que tant la federació com els clubs han de canviar els seus estatuts per
adequar-los al nou Decret. Pel que fa als estatuts de la federació ja hi estem treballant i s’ha demanat
assessorament al departament jurídic de la UFEC.

7. PROPOSTES DELS CLUBS I COMITÈS.
7.1. Que els arquers amb llicència no homologada puguin participar a les competicions d’àmbit
català (Proposta del Club Arc Montjuïc).
El Sr. Océn fa un incís per recordar als presents, i perquè quedi clar, que les llicències no homologades
només són vàlides en el territori de Catalunya. Per tant no és pot treure l’arc de Catalunya. En canvi amb la
llicència homologada per la RFETA és d’àmbit mundial, ja que la RFETA està emparada per la FITA.
S’obre un torn de paraula entre els presents. El Sr. Sánchez diu que qualsevol Federació Catalana és pot
adherir a una federació internacional. El Sr. Océn li respon que no és tan fàcil, en el cas concret de la FITA
no és possible, ja que en el preàmbul s’indica que s’ admetrà una única federació per nació. Es podria
mirar a altres entitats.
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7.2. Reglament de llicències (proposta del TAU). En referència a la tramitació de llicències amb els nous
formularis i annexos, exigits per la RFETA. Demanen que la FCTA parli amb la RFETA perquè aquesta
només l’exigeixi a als arquers que competeixin en determinades competicions de la RFETA.
Pel que respecta al tema de parlar amb la RFETA, el Sr.Ocen li diu al Sr.Simón (TAU), que no creu que
obtinguem cap resultat. El Sr. president diu que l’únic que podríem fer, si l’assemblea aprova la seva
proposta, és que fins que el tema del annexos no quedi definitivament clar; prescindir de demanar-los, pel
que fa exclusivament a les llicències no homologades de la FCTA.
La Sra. Lendínez vol fer constar que no entén perquè tanta reticència per part dels tècnics i arquers pel que
fa a signar els annexos. Que no hi veu problema, que és simplement un fet motivat per la llei de protecció
de dades, i que a nivell federatiu és una manera de cobrir-nos les espatlles.
La Sra. Pesquer (CEU), diu que el text del annex de la RFETA s’excedeix i no és legal.
Pel que fa al tema de la participació a les competicions d’àmbit català amb llicències no homologades, el
Sr. Altarriba diu que el fet no farà sinó agreujar encara més el problema de la capacitat de les línies de tir.
Opinió compartida per la Sra. Manuela Martínez (A. T. Arc Conxorxa) i altres dels presents.
Un altre tema a discussió és la necessitat, en cas de que s’aprovés la proposta del AM, de separar les
tirades de lliga catalana de les tirades nacionals, per evitar problemes.
Després de tota la discussió generada és sotmeten a votació les propostes que queden formulades de la
manera següent:
1. Que els arquers amb llicència no homologada puguin participar a les competicions d’àmbit
català. Es produeix la votació amb el resultat següent: 2 vots a favor, 5 vots en contra i 2 abstencions.
Queda desestimada la proposta.
2. Eliminació dels formularis annexos en la sol·licitud de les llicències no homologades. Es
produeix la votació amb el resultat següent: 2 vots a favor, 6 vots en contra i 1 abstenció. Queda
desestimada la proposta.
Pel que respecte als annexos, la Sra. Lendínez diu que es mirarà la regulació vigent, cara a la propera
assemblea, per tal de modificar-los cas que sigui necessari.
3. Separar les competicions de lliga catalana de les competicions nacionals. Queda fora de lloc al
no haver quedat aprovada la primera proposta.
8.

PRECS I PREGUNTES. No n’hi ha.
Sense res més a dir es dona per finalitzada la reunió a les 21:35 h. del mateix dia.
Vist i plau
La Secretària

Vist i plau
El President.

M. José Lendínez Soto

José Javier Océn González
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