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 14 de Desembre de 2012, a les 18:30 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
SANTIAGO CUELLO PÉREZ
DANIEL PORRAS CASTRO
M. JOSÉ LENDÍNEZ SOTO
DAVID CATALAN RAMON
JOSEP LLUÍS AMADOR NÚÑEZ
ESTEFANIA RUFÁS ESTEVE
ANTONIO ÁLVAREZ FERNÁNDEZ
VICENÇ MONGUILLOT RODRÍGUEZ
FCO.JOSÉ GÓMEZ BORRÁS
ROSER SALAS RIERA (arriba a les 18:47 h.)

PRESIDENT
VICEPRESIDENT
VICEPRESIDENT
SECRETÀRIA
TRESORER
VOCAL
VOCAL
VOCAL
VOCAL
VOCAL
VOCAL

Els Senyors Delegats:
SANTOS LÓPEZ SÁNCHEZ
EUGENI FERNÁNDEZ NOGALES
BASILI GARCÍA MERCÈ
SANTIAGO PRIETO MARTÍN

DELEGAT DE TARRAGONA
DELEGAT DE GIRONA
DELEGAT DE BARCELONA
DELEGAT DEL BARCELONÈS

Els Senyors Representants (amb dret a vot):
ÀNGELO GIL FALCÓ
REPRESENTANT TÈCNICS
ANTONI MARONAS SARRA
REPRESENTANT JUTGES
SALVADOR ADRIÁN MARTÍN
REP.ARQUERS A.LLIURE
Els Senyors Representants dels clubs (amb dret a vot):
JORDI FALGUERAS GONZÁLEZ
CLUB ARC MONTJUÏC
MIGUEL SIMÓN MAROTO
CLUB TAU
SALVADOR ADRIÁN MARTÍN
TIR ARC OLESA
ANTONI ROCA VOLART
CLUB CATALÀ TIR ARC
OSCAR FERNÁNDEZ CECILIA
CLUB ARQUERS CERDANYOLA
BARBARA PESQUER ISASI
C.ESP.UNIVERSITARI
ANTONI MARONAS SARRA
C.ARQUERS TERRASSA
JOAN GARCÍA MARCHENA
CLUB ARQUERS BROCÀ
SANTIAGO CUELLO PÉREZ
C.T.A.CALDES MONTBUI
ANTONI MESAS ESCRIBANO
CLUB ESPORTIU ARC SET
MANUELA MARTÍNEZ ZURITA
A. TIR ARC LA CONXORXA
OSWALDO RAMOS LÓPEZ (arriba a les 20:13 h.) CLUB ARQUERS CASTELLBISBAL
FRANCESC AIZA VIDAL(arriba a les 18:47 h.)
CLUB ARQUERS ESCLANYÀ
ORIOL PANADÈS CORTÉS
CLUB TIR ARC CERVELLÓ
Assisteixen com a oïdors els Senyors:
CARME ATIENZA DEL CASTILLO
M.LUZ GONZÁLEZ (arriba a les 19:40 h.)
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Ordre del dia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lectura i aprovació de l'acta de l'última assemblea.
Pressupost 2013.
Calendari esportiu i Pla d’actuació 2013.
Ratificació de la Comissió Econòmica.
Ratificació dels Delegats.
Precs i preguntes.

Desenvolupament:

1. LECTURA DE L’ACTA ANTERIOR
La Sra. Lendínez procedeix a la lectura de l’acta de l’Assemblea General Ordinària
de 2 de juny de 2012. L’acta és aprovada per unanimitat (16 vots).

2. PRESSUPOST 2013
El president procedeix a la lectura i explicació detallada del pressupost, entregat als
membres presents de l’assemblea.
Partides d’ingressos:
Pel que fa a les subvencions de les institucions. El més evident és la disminució de la
subvenció del Consell Català de l’Esport (CCE), important partida d’ingressos de la
Federació, i que afectarà a les activitats subvencionades pel CCE. Aquesta reducció
s’estima en un 50% com a mínim.
Seguint amb les subvencions, la Federació Espanyola (RFETA), ja enguany ens ha tret
la subvenció i està previst que l’any vinent segueixi en la mateixa línia. La RFETA
vincula aquest fet a la davallada de llicències catalanes, segons les indicacions rebudes
per part del Consejo Superior de Deportes (CSD). El president comenta que li van dir a
l’assemblea de la RFETA, i ens van donar un toc d’atenció. La Federació Espanyola
està molesta per la baixada del 30% de les llicències de la FCTA. La baixada total de
les llicències nacionals en el conjunt de l’Estat ha estat del 20%. El Sr. David Catalan
discrepa, i diu que no va ser a l’assemblea sinó en reunió privada entre el president de
la RFETA i el president de la FCTA. El president comunica que en breu té prevista una
reunió amb el president de la RFETA, que vindrà a la nostra seu.
La supressió de la subvenció RFETA anirà en detriment de l’organització de tirades
nacionals. De fet ja s’estan trobant amb problemes per a trobar clubs organitzadors de
campionats. De moment els Campionats d’Espanya no estan assignats. El Sr.David
Catalan puntualitza que estan suspesos, no anul·lats. El president diu que segurament
acabaran fent-los a Madrid.
De cara a la propera temporada els Campionats de Catalunya els organitzarà
directament la FCTA.
S’obre un torn de paraula entre els presents: en referència a l’organització de
Campionats, els clubs no volen organitzar campionats de la RFETA, ja que no hi ha
subvenció, ni cap ajut per part de la Federació Espanyola, i a sobre han de fer-se càrrec
de les depeses d’organització, amb el corresponent perjudici econòmic pel club. La
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Sra.Roser Salas, exposa que el Campionat d’Espanya Júnior, celebrat enguany a
Esclanyà ha suposat una gran despesa que ha hagut d’assumir el club, i no han rebut
cap ajut econòmic de la RFETA, només un ajut de la FCTA, que només els ha permès
pal·liar una petita part de les despeses.
El president comenta que no serà el cas dels clubs que organitzin campionats de
Catalunya. La FCTA es farà càrrec de les despeses. Però necessitem la col·laboració
dels clubs.
A l’apartat llicències esperem mantenir la quantitat ingressada enguany.
Per poder seguir amb les nostres activitats el pressupost comptarà amb una aportació
de fons propis.
Partides de despeses:
El pressupost s’ha intentat rebaixar en la mesura del possible tenint en compte les
activitats, hi ha activitats que s’han de mantenir, encara que ens suposi un esforç, per
exemple la tecnificació base, per mantenir la feina feta fins ara i de cara al futur.
S’han tingut en compte també els tipus de despesa, que s’han classificat en 3:
• Despeses d’aplicació forçada: Despeses fixes, que s’han de fer i tenen poc marge
de reducció.
• Despeses Directes: Partides que generen un ingrés i una despesa (mateixa
entrada que sortida).
• Despeses amb Capacitat de decisió: són les que compten amb marge per reduir.
Una novetat a destacar és la participació dels arquers i clubs en la gestió. Podent decidir
ells mateixos la destinació d’una part de la quota federativa, que s’assignarà a activitats
del Comitè de la disciplina que seleccionin, segons les seves preferències. A través del
formularis de sol·licitud de llicències que han adaptat un apartat per a aquest efecte. Cas
de no fer-ho decidirà la Federació.
El Sr.Cuello discrepa en la forma, no veu bé que estigui vinculat als formularis de
sol·licitud de llicències. També es veu directament afectat per aquesta forma de
repartiment, al ser el tir de camp la disciplina més minoritària.
El President diu que això ja està previst en altra partida del pressupost, destinada a
aquest desajust entre comitès.
El tema dels ajuts a arquers de les seleccions catalanes, també canvia i ara anirà a
càrrec de les seleccions i competicions que dictamini cada comitè.
El trofeu Ciutat de Barcelona serà bianual, a petició de l’Ajuntament i el 2013 no és farà.
El Catalunya-Languedoc, es farà fora del Trofeu Ciutat de Barcelona.
L’Open de Camp, es farà, però reduint despeses.
En general i donades les circumstàncies s’ha intentat disminuir les despeses tot el que
ha estat possible, i incrementar els ingressos amb fons propis de la Federació, per poder
seguir amb les nostres activitats.
Total Ingressos:
202.795,00 €
Total de despeses: 202.795,00 €
Resultat:
0,00 €
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El president finalitza fent esment a que és provisional, que encara estem pendents de
conèixer les quantitats reals de la subvenció del CCE i de les altres institucions, i que pot
variar en funció dels ingressos.
Es procedeix a la votació del Pressupost 2013 que es aprovat per majoria (1
abstenció) del club CEU, i (17 vots) a favor.

3. PLA GENERAL D’ACTUACIÓ I CALENDARI 2013
Es procedeix a demanar l’aprovació del pla d’actuació de les activitats esportives i
calendari. Com sempre estem supeditats a les modificacions de la RFETA i d’altres.
Es proceceix a la votació i del Pla d’Actuació i Calendari 2013 són aprovats per
unanimitat (18 vots).

4. RATIFICACIÓ DE LA COMISSIÓ ECONÒMICA
El President informa que a efectes de transparència i seguin la tònica dels darrers anys,
la Federació compta amb una comissió econòmica, a fi que verifiqui els comptes de l’
exercici econòmic.
Es demanen voluntaris entre els membres de l’Assemblea per afegir-se a l’esmentada
comissió. No n’hi ha sol·licitud entre els presents. Quedant per tan la comissió
econòmica formada pels membres següents:
ALBERT SANJUÁN MARTÍNEZ (Club Arquers Can Mussol)
ANTONI VERA MARTÍNEZ (Club Arquers Catalunya)
M.LUZ JAVIER CAMPOS (Club Tir Arc Caldes de Montbui)
L’esmentada Comissió Econòmica és ratificada per l’assemblea, per unanimitat (18
vots).

5. RATIFICACIÓ DELS DELEGATS.
La FCTA compta amb 5 Delegacions Territorials, de les que han estat nomenats
Delegats els Senyors següents:
•
•
•
•
•

BASILI GARCÍA MERCÈ
SANTIAGO PRIETO MARTÍN
AURELIANO GUIL MUÑOZ
SANTOS LÓPEZ SÁNCHEZ
EUGENI FERNÁNDEZ NOGALES

DELEGAT DE BARCELONA
DELEGAT DEL BARCELONÈS
DELEGAT DE LLEIDA
DELEGAT DE TARRAGONA
DELEGAT DE GIRONA

L’Assemblea ratifica les Delegacions i els Delegats per unanimitat (18 vots).

6.

PRECS I PREGUNTES
6.1. El Sr.Miguel Simón (TAU) suggereix que donat els problemes de data i
instal·lacions que suposa el Trofeu Mercè Esportiva (tirada dedicada a les dones), es
podria canviar de nom i axí fer-se en un altre data i població, fora de Barcelona ciutat.
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El Sr.Santi Prieto respon per al·lusions que no és un tema d’assemblea i que s’ha de
tractar en reunió del Comitè d’Aire Lliure.
6.2. La Sra.Manoli Martínez (A.T.A.CONXORXA) i la Sra.Barbara Pesquer (CEU),
recorden que a les passades eleccions, van quedar vacants dos estaments de
representants d’arquers: el de Tir en Sala i el de Tir de Bosc (per manca de
presentació de candidatures en temps i forma); i que s’havien de convocar noves
eleccions, dins d’un termini, per a escollir aquests dos membres. El president respon
que s’ocuparà del tema.

El president agraeix a tots els presents la seva assistència, ja que darrerament
l’assistència a les assemblees es bastant pobre, però aquesta ha estat una de les mes
concorregudes dels darrers temps.

Sense res més a dir es dona per finalitzada la reunió a les 20:30 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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