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 30 de Març de 2012, a les 18:00 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
JOSEP XURIACH VILADÉS
M. JOSÉ LENDÍNEZ SOTO
JOAN CARLES ESTORACH GÓMEZ
SANTIAGO CUELLO PÉREZ
FRANCESC ALTARRIBA GARCÍA
JOSEFINA CUADRAT BONET
ESTEFANIA RUFÁS ESTEVE

PRESIDENT
SOTS PRESIDENT
SECRETÀRIA
TRESORER
VOCAL
VOCAL
VOCAL
VOCAL

Els Senyors Delegats:
SANTOS LÓPEZ SÁNCHEZ (arriba a les 18:15h)

DELEGAT DE TARRAGONA

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

REPRESENTANT JUTGES

Els Senyors Representants dels clubs (amb dret a vot):
JORDI FALGUERAS GONZÁLEZ
MIGUEL SIMÓN MAROTO (arriba a les 18:15h)
FRANCESC ALTARRIBA GARCÍA
BARBARA PESQUER ISASI
ANTONI MARONAS SARRA
SANTIAGO CUELLO PÉREZ
JORGE NORIEGA DE SOTO
FRANCISCO JAVIER CORTÉS GALERA
OSWALDO RAMOS LÓPEZ
FRANCESC AIZA VIDAL

CLUB ARC MONTJUÏC
CLUB TAU
TIR ARC OLESA
C. ESP. UNIVERSITARI
C. ARQUERS TERRASSA
C. T. A. CALDES MONTBUI
C. ESCOLA ARQUERS BARCELONA
CLUB ARQUERS CAMBRILS
CLUB TIR ARC CASTELLBISBAL
CLUB AQUERS ESCLANYÀ

Assisteixen com a oïdors els Senyors:
DAVID CATALÁN RAMÓN
FRANCESC GONZÁLEZ
M.LUZ GONZÁLEZ
ROSER SALAS

CLUB ARC MONTJUÏC – C.Econòmica
C E ARQUERS BARCELONA
C E ARQUERS BARCELONA
CLUB AQUERS ESCLANYÀ

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 2011.
Informe de la comissió Econòmica.
Informes dels comitès.
Propostes de la Junta.
Propostes dels Clubs i Comitès.
Precs i preguntes.
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Desenvolupament:
1. LECTURA DE L’ACTA ANTERIOR.
La Sra. Lendínez llegeix l’acta de l’Assemblea General Ordinària de 17 de Desembre de 2011. L’acta és
aprovada per majoria (9 vots) i una abstenció (AM).
2. INFORME DEL PRESIDENT.
El Sr. Océn destaca la baixada de llicències, ja iniciada l’any passat. Hi ha un lleuger augment pel que fa
als cursetistes.
Pel que fa a la tecnificació d’arquers hem seguit en la línia d’altres anys. Cada comitè ha portat a terme
activitats.
La tecnificació d’arquers base ha continuat la feina començada. Hi ha hagut concentracions d’arquers i
desplaçaments a campionats.
Es va fer un curs en el marc de l’ensenyament reglat de Tècnics d’Esport Nivell I, del qual ja tenim els
primers titulats. Es va intentar fer-ne un altre a finals d’any abans de que l’Escola Catalana de l’Esport
passi les competències a Ensenyament, però no va ser possible ja que l’Escola Catalana no el va arribar a
publicar.
Respecte als ajuts a clubs a final d’any es va fer una ampliació de l’ajut a clubs fins arribar al total de 10 €
per llicència, com a la temporada 2010.
El tema de les instal·lacions esportives de la Federació “Camp de Tir del fossar del Castell de Montjuïc,
segueix com sempre lentament, i a l’ expectativa amb canvi de govern i del nou pla estratègic per l’esport
a la ciutat de Barcelona, on esperem ser inclosos.
El resultat econòmic de l’exercici ha estat positiu. Seguim cobrint amb ingressos propis les despeses de
funcionament.
3. COMPTES 2011.
Es procedeix a la revisió dels comptes. El balanç de situació, el compte d’explotació i liquidació del
pressupost, repartits entre els presents. El President procedeix a la lectura de la liquidació del pressupost.
Pel que fa als ingressos destaca la retallada del 18% en la subvenció del CCE, la resta d’ajuts RFETA,
UFEC i IBE, s’han mantingut en la mateixa línia d’altres anys. Hem obtingut també un ajut addicional de
l’Escola Catalana de l’Esport per compensar les pèrdues del curs de Tècnic d’Esport Nivell I.
Les llicències han estat una mica per sobre del pressupostat (que ja es va pressupostar a la baixa).
Pel que fa a les despeses cal destacar la contenció. En administració, funcionament i uniformitat, ens hem
ajustat bastant al pressupostat. Pel que fa als trofeus una petita baixada, també per competicions que no
s’han fet. En Tecnificació Base, hem gastat més, ja que econòmicament era possible i també hi ha una part
subvencionada pel programa ARC. Els ajuts a clubs també han superat el pressupostat per disponibilitat
econòmica. Les despeses en Delegacions i Seleccions baixen respecte al pressupost.
Liquidació del pressupost:

Total ingressos: 236.985,83 €
Total Despeses: 234.784,30 €
Resultat exercici: 2.201,53 €

4. INFORME DE LA COMISSIÓ ECONÒMICA.
El Sr. David Catalán procedeix a la explicació de l’informe de la comissió, que s’ha entregat als presents, i
que ha estat elaborat pel Sr. Albert Sanjuan i per ell mateix. De l’ informe es desprèn una política
econòmica continguda, seguint la línia dels darrers anys. Detalla finalment els aspectes en millorar en
quant a la gestió i també als comptes de les Delegacions de Barcelona i Girona, que haurien de tenir una
justificació molt més acurada, sobre tot pel que fa als desplaçaments. Comenta la decisió unilateral de la
Delegació de Girona de premiar amb material esportiu als seus arquers destacats.
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També fa esment al tema de l’ immobilitzat intangible negatiu i a la necessitat de la l’aplicació en el proper
exercici de la provisió de tecnificació.
També destaca la necessitat de que la Federació acrediti mitjançant un document, el fons disponible dels
jutges, procedent del compte bancari del Comitè Català de Jutges, que van cancel·lar el 2010 amb un saldo
de 1213,92 €, i que van traspassar al compte de la Federació.
Acabades les explicacions s’obre un torn de paraula.
Pel que fa als diners del compte del Comitè de Jutges, el President respon que no hi ha problema i que la
FCTA farà el document.
Respecte al tema de la Delegació de Girona de compensar als arquers, la Sra. Roser Salas (Esclanyà) vol
saber l’opinió de la Federació. El president respon que tot i que el procediment no va ser del tot correcte al
no estar consensuat amb la junta de la Federació; creu que és raonable ja que els diners eren de la
Delegació de Girona. Proposa als clubs de Girona que es reuneixin amb el Delegat per a discutir els temes
econòmics que els afectin.
Donada la bona situació de tresoreria de la Federació. S’obre una discussió sobre la conveniència de que
la Federació inverteixi una part dels diners en un compte a termini fix a fi de treure’n rendibilitat. S’Obre una
discussió entre els presents, sense cap acord al respecte. Donat sobre tot a l’actual situació econòmica i la
incertesa de les subvencions de les institucions, fet que ens podria portar a tenir-ne que disposar.
Es procedeix a la votació de l’aprovació dels comptes i de la liquidació del pressupost 2011: Total
ingressos: 236.985,83€, total despeses: 234.784,30€ amb un resultat positiu de l’exercici de:
2.201,53€. S’aproven per unanimitat (11 vots).
5. INFORME DELS COMITÈS.
5.1 INFORME DEL COMITÈ D’AIRE LLIURE I SALA.
La Sra. Roser Salas Secretària del Comitè d’Aire Lliure i Sala, procedeix a la lectura. Destaca l’ increment
de participats en competicions oficials. Sobretot pel que fa les competicions curtes, que són les preferides
pels arquers. Les participacions als Campionats d’Espanya han patit una baixada però tot i això han estat
productius. Destaca que s’ha elevat el nivell dels menuts gràcies als programa de la Federació.
En l’aspecte negatiu remarquen la poca participació dels clubs en l’organització de competicions i demanen
més implicació. També han elaborat un protocol d’organització d’esdeveniments.
5.2 INFORME DEL COMITÈ DE CAMP.
Respecte a la participació a Lliga Catalana hi ha hagut un gran augment del 50% respecte el 2010, el que
indica que la modalitat es va revifant. 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 vers el 2010. Destaca també
la importància de la participació Catalana respecte el global de participants de la lliga de tot Espanya.
També han augmentat els participants de la modalitat d’iniciació.
En el Campionat d’Espanya s’han aconseguit diversos pòdiums. Destaca també l’Open Internacional de
Camp que desprès de varis anys s’ha pogut tornar a celebrar al Castell de Montjuïc, amb gran èxit de
participació tant catalana, com internacional i de la resta de l’estat. Les sortides a l’estranger han patit una
baixada per l’actual situació de crisi econòmica. Destaca sobretot a nivell internacional el gran èxit assolit
per l’arquer Sebastià Juanola (arc nu) en el Campionat d’Europa de Camp (Itàlia, setembre 2011), que va
quedar en 4t lloc a 1 punt del 3r, així com altres bons llocs pel que fa als participants catalans.
5.3 COMITÈ DE MONITORS.
Procedeix a la lectura el Sr. Jordi Falgueras president del CEM. Incideix en la baixa demanda de llicències
de cursetista per part dels tècnics. Donat l’actual situació el comitè s’ha hagut de limitar a realitzar les
activitats autosostenibles. S’ha realitzat un curs de suport vital i desfibril·lació DEA. Un curs d’
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ensenyament reglat de l’Escola Catalana de l’Esport de Tècnic d’ Esport Nivell I. De cara al futur aquest
tema està aturat a l’espera dels traspassos de competències entre L’Escola catalana i Ensenyament.
També es va fer un seminari de formadors.
Pel que fa a les validacions del CCE, aquests van consultar amb el servei jurídic donat a que en el nostre
esport s’utilitza un arma. Moltes de les validacions van ser tirades enrere per la poca fiabilitat de la
documentació presentada. També és va realitzar un curs de Monitors de la FCTA.
Respecte al curs de Monitors es va detectar que molts dels alumnes participants realitzaven el curs per
augmentar els seus coneixements personals i no per dedicar-se posteriorment a l’ensenyament, que hauria
de ser l’ objectiu de qui fa un curs de tècnic. D’aquí es desprèn la manca de tasca formadora dels clubs, i
demana a aquests una major implicació i dedicació en el foment de l’esport i en la formació dels seus
arquers.
Entre els propers objectius destaca intentar realitzar un curs de monitors homologat RFETA a Barcelona.
Seguir amb l’ensenyament reglat una vegada es clarifiqui la situació. Realitzar jornades tècniques pels
monitors que seran subvencionades per als tècnics actius i de pagament pels no actius (és tècnic actiu el
que fa l’informe anual i/o demana llicències de cursetistes).
S’obre un torn de paraula: El Sr. Simón (TAU), no veu bé l’ actual varem per a realitzar un curs de monitor
(1 any antiguitat d’arquer, sense valorar el grau de coneixements globals reals sobre l’esport, sobre tot a
nivell competició). Se li respon que és el varem que fixa la RFETA i canviar-lo seria un greuge comparatiu.
Que en tot cas el més viable és endurir la valoració final de l’aspirant.
La Sra.Roser Salas (C.A.Esclanyà) vol saber les diferències entre la titulació de la FCTA i l’ensenyament
reglat. Se li respon que són coses diferents que les titulacions de la Federació tenen validesa a nivell de
clubs de tir amb arc i que les altres són titulacions oficials a nivell curricular per a donar classes per
exemple a escoles.
5.4. COMITÈ DE TECNIFICACIÓ D’ARQUERS BASE.
El Sr. Altarriba fa balanç del comitè que es va constituir amb la funció d’elaborar un pla per tractar de
millorar els baixos resultats dels arquers base. Fa falta sobretot una major implicació dels clubs i dels seus
tècnics a fi d’unificar criteris comuns. Comenta que comptem amb ajuts de la bossa del pla ARC, en forma
de serveis, com ara la utilització de les instal·lacions del CAR sense cap cost.
Pel que fa als objectius 2011: augmentar els esportistes, així com la participació en competicions estatals. I
augmentar la qualitat dels arquers, ja que no podem oblidar que el CCE demana resultats.
Després de dos anys de funcionament del comitè la participació i els resultats han millorat notablement tant
a nivell de la nostra federació, com també respecte a altres comunitats. Això es veu reflectit amb un
augment de medalles any rere any, i el reconeixement de la feina feta per part de les altres comunitats
autònomes per les que ens hem convertit en un referent.
A curt termini hem de consolidar una tècnica bàsica i única per a tots els arquers. Recorda que depenem
de tenir instal·lacions adequades i també dels clubs.
També és important l’aspecte psicològic i en això també s’està treballant.
Incideix en que el pla vol emparar a tots els nens de Catalunya i que tots hi poden entrar.
Per acabar el Sr.Océn vol felicitar als clubs i tècnics que fan la feina amb els nens dia a dia.
6.

PROPOSTES DE LA JUNTA.
La junta vol recollir la inquietud general que hi ha als clubs pel sistema d’organització dels
campionats nacionals, dels que la RFETA es queda els diners de les inscripcions que abans eren
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per als clubs organitzadors. Això ha creat un problema greu de manca de clubs que vulguin organitzar
les tirades. El president recalca que la Federació no està d’acord amb aquest sistema i proposen des de la
Federació demanar a la RFETA que torni al vell sistema en el qual part dels diners de les inscripcions eren
per als clubs organitzadors. Aquesta proposta es aprovada per unanimitat: 11 vots.
7. PROPOSTES DELS CLUBS I COMITÈS.
7.1. Que els presidents dels clubs puguin delegar el seu vot a l’assemblea (Proposta del Club
Arquers Torrefarrera).El President diu que això és un tema que no depèn de la Federació i que ve donat
pel decret 58/2010 de les entitats esportives de Catalunya. De totes maneres es faran les consultes
oportunes.
7.2. Que la Federació assumeixi les despeses reclamades per l’IBE al Club Arc Montjuïc, relatives a
l’organització del Campionat d’Espanya Cadets i Menors de 14 anys de tir en sala. Despeses de les
quals finalment no se’n fa càrrec l’ IBE i ha d’abonar el Club Arc Montjuïc. (proposta del Club Arc
Montjuïc). El club creu que el fet de que el Comitè d’Aire Lliure i Sala de la Federació organitzés el
Campionat de Catalunya, a la mateixa sala i al voltant de les mateixes dates els va perjudicar. El club havia
negociat la cessió de les instal·lacions amb cost zero. La despesa final que ara l’IBE els reclama és de
460 €, en concepte de neteja i manteniment. La proposta és aprovada per 10 vots a favor i una
abstenció (CEU).
7.3. Que es realitzi un curs de Tècnic d’Esport Nivell I (proposta del Club Arquers Esclanyà). La Sra.
Salas explica que ells estan directament afectats pel tema ja que van realitzar el curs del Bloc Comú, i al no
poder fer el curs del Bloc Específic el perdran. El president li respon que es va intentar fer el bloc específic
però no es va poder fer perquè l’Escola Catalana de l’Esport (ECE) finalment no ho va publicar. Se li
recorda que no és podia fer el bloc comú, sense estar matriculat a l’específic, i que de fet a tots els
alumnes de Barcelona que es van matricular al bloc comú se’ls va impedir fer el curs. El president té un
escrit del Sr. Nebot de l’ECE, enviat a la representació territorial de Girona advertint la situació. La Sra.
Salas diu que eren conscients de la mateixa, però que el Sr.Angelo Gil (Director Tècnic de la FCTA), li
havia dit que la Federació convocaria un curs del Bloc Específic abans que s’acabés l’any.
La Sra. Salas respon que a ells se’ls ha donat la informació contrària, els han dit que el problema és que la
Federació no el va sol·licitar. El Sr. Océn li torna a dir que la Federació ho va intentar i que no es va fer per
l’Escola Catalana. Ell mateix va a parlar amb el Sr. Nebot (ECE) per aclarir d’una vegada el tema i té
testimonis dels altres assistents a la reunió del reconeixement del Sr. Nebot de que la Federació va fer els
passos però que finalment l’Escola no va publicar el curs. Davant les versions contradictòries el Sr.Océn
proposa convocar-los també com a part interessada, a la propera reunió amb l’Escola Catalana per poderho aclarir cara a cara.
7.4. Que a la web de la Federació manca informació (proposta del Club Arquers Esclanyà). La Sra.
Salas diu que la web és poc entenedora i costa trobar la informació. El President li respon que és millorable
i que estem oberts a suggeriments.
8. PRECS I PREGUNTES.
8.1. El Sr. Simón (TAU) pregunta sobre els ajuts a clubs i demana un aclariment sobre el tema del material.
El president li respon que fins més endavant que no tinguem notícies de l’ajut del CCE i no coneguem l’
import del que disposem no podrem concretar. De totes maneres el tema no serà senzill.
8.2. La Sra.Roser Salas (Club Arquers Esclanyà) pregunta que si al ser any olímpic és any d’eleccions. Se
li respon que sí. El President diu que al maig és farà una assemblea per convocar les eleccions. El
Sr.Cuello comenta que si es podrien avançar i convocar-les a l’abril, perquè no coincideixi el final del
procés a amb l’època de les vacances. El President respon que es poden avançar però que s’han de
convocar mitjançant assemblea, amb els terminis corresponents.
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8.3. El Sr.Falgueras (AM) tornant al tema de la precarietat de les instal·lacions del Fossar del Castell de
Montjuïc, proposa fer un acte commemoratiu coincidint amb el 20è aniversari dels Jocs Olímpics i el 50è
aniversari del Campionat d’Espanya celebrats a Barcelona; invitant a les autoritats a fi de fer pressió al
respecte.
El Sr. Catalán (AM) proposa altres mesures més agressives, com ara instal·lar un lavabo portàtil al fossar.
La Sra.Lendinez diu que ella creu que hem de fer alguna cosa però que siguem conscients de que amb
mesures com aquesta podem perdre el camp. El Sr.Océn diu que ell no autoritzarà una mesura així sense
l’aprovació de l’assemblea.
Finalment els presents són partidaris per unanimitat de la 1a opció de fer una celebració commemorativa.
Sense res més a dir es dona per finalitzada la reunió a les 21:00 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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