Acta Assemblea General Ordinària 2016 ACCIO
Celebrada al Club Nàutic Salou el 21 de maig de 2016 a les 18h
1.-Aprovació Acta anterior
S’aprova per unanimitat.
2.-Aprovació estat de comptes
Es presenta l’estat de comptes a data 31/12/2015 i s’aprova per unanimitat.
3- Accions Realitzades
Es fa una revisió de les accions realitzades, essent els aspectes més destacats:
Trofeu Insígnia
La comissió insígnia presenta el resultat econòmic del 2016 i comunica que han efectuat un
donatiu a la Regata Carla amb l’excedent obtingut.
4 - Evolució Flota
El president Sr. Xavi Garcia, exposa que s’ha incrementat un 9% durant l’any 2016 i que cal
insistir als regatistes G3 que tramitin les seves targes de classe des de la primera regata per no
posar en perill el numero de places assignades a la FCV per a la Copa i el Campionat d’Espanya.
Fa també una revisió dels resultats al Campionat d’Espanya, analitzant les possibilitats de
classificar regatistes per a l’europeu i el mundial.
Exposa les mesures que s’han posat en marxa, d’acord amb la FCV per corregir les disfuncions
que es varen produir a l’expedició de la Selecció Catalana al Campionat d’Espanya 2015:
- Revisar els criteris de selecció dels tècnics
-Fomentar la convivència prèvia entre els regatistes de la selecció
-Si hi ha protestes, tot l’equip recolzarà al regatista afectat
-Fomentar el vincle entre els regatistes i els entrenadors
-Programar desplaçaments del seleccionador a les diferents zones
5 - Estatuts modificats
Es comunica a l’assemblea que els estatuts s’han modificat, segons es va aprovar a l’assemblea
anterior i estan disponibles a la web.
6 – Ratificació Junta ACCIO
Es ratifica per unanimitat la junta en funcions formada per les persones i càrrecs següents:
President:
Vice President, Delegat Zona Centre i Dir. Tècnic

Xavi Garcia Muret
Joan García Marco

Tresorera

Olga Figueras Masana

Delegat Zona Sud

Marcelo Cairo Valdivia

Delegat Zona Nord

Joan Costa Just

Secretari

Roger Noguera Guillamet

Vocals: Capitans Flota de: C.N. Garraf, C.N. Arenys, C.N. Tarragona, C.N. Vilanova, C.V. Blanes i
C.N. Estartit
7 – Pla d’acció 2016-2020
Presentació a càrrec de Xavi Garcia de les línies mestres de la seva presidència.

(Documentació disponible a la web d’ACCIO.
Com a part del pla d’acció es sotmeten a votació diverses propostes:
Reducció del nombre de regates N2 de 6 a 5. La regata que es deixaria de fer seria la del més
de desembre.
S’aprova amb 12 vots a favor, 1 en contra i 4 abstencions.

8 – Descompte en la tarja de classe a les famílies nombroses (10% per al segon regatista i
15% per al tercer i següents)
S’aprova amb 20 vots a favor, 3 en contra i 0 abstencions.

9 -Fórmula d’ajuda a la Selecció Catalana.
No es destina cap import d´ajuda a la Selecció Catalana. La FCV ha aportat el 40% del cost pel
Campionat d´Espanya.
S’aprova amb 19 vots a favor, 1 en contra i 0 abstencions.
Carlos Davila proposa de cara a la Copa d’Espanya a celebrar al C.N. El Balis organitzar un hotel
conjunt per a la selecció per fomentar la convivència i l’esperit d’equip.
Fernando Pruñonosa opina que ACCIO s’hauria de concentrar preferentment en la promoció
de la base.
10-Pressupost
S’aprova la proposta de pressupost presentada per la Tresorera amb 18 vots a favor, 0 en
contra i 0 abstencions.
11.-Precs i Preguntes
Durant el torn de preguntes es varen produir les següents intervencions:
Meritxell Cornudella pregunta les accions per millorar la preparació física. Xavi Garcia informa
que la FCV facilitarà els serveis de preparació física de que disposa a tots els membres de la
Selecció Catalana d’Optimist.

David Rahola es queixa que en algunes N3* de la zona centre s’han programat regates massa
llargues. I que a la N3* del C.N. Masnou es va fer un aplaçament a terra que va causar molta
confusió. També es queixa del repartiment de regatistes a les rampes del C.N. Salou durant el
campionat de Catalunya 2016, que concentrava molts regatistes en una rampa i molt pocs a
l’altre.

J.M. Torrents proposa que s’estudiï reduir el cost del circuit facilitant l’allotjament dels
regatistes i els seus acompanyants.

Toni Pedraza comenta que s’hauria de facilitar més informació als pares novells sobre el
funcionament del sistema d’ascensos.

Joan Gelpí proposa tenir en compte les recomanacions IODA per a desenvolupar el protocol
d’organització de regates N2 que s’està preparant. Roger Noguera li contesta que ja s’ha tingut
en compte.

Ramon Miquel proposa tenir un sol comitè fix per a dirigir totes les regates del circuit.

Secretari

President
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Asistents a l’Assemblea Ordinaria 2016 Salou:

Gonzalo de Maqua
Carles Palomares Valero
Max Rondeau Tapias
Josep Reverte Callul
Ramon Batista Pujol
Xavier Manresa Gras
Ramon Lasurt Naverro
Martijn Veenhoven
Lluis. M. Fargas
Sergi Sevil
Ramón Vallverdú Pujol
Pep Subirats i Vila
Gemma Carbó Esteve
Toni Pedraza Pérez
Joan García Marco
Marcelo Cairo
Joan Costa
Joan Gelpí
Roger Noguera
Lluis Fernandez
Mireia Reyero
Fernando Pruñonosa
Josep M. Ventura Arasanz
Carlos Davila Rueda
David Rahola
Meritxell Cornudella i Felip
Olga Figueras
Josep M. Torrents

