
ACTA 1 ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA FEDERACIÓ BALEAR TIR DE FONA 

1 

 

 
 

ACTA 1.- ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE LA 

FEDERACIÓ BALEAR DE TIR DE FONA (G07234669) DE DIA 18  

DE DESEMBRE DE 2021. 

 

Assistents:  

 

 ASSEMBLEISTES 

 

 ALBERTO JOSÉ COMAS RIUTORT, president de la Federació Balear 
de Tir de Fona. 

 JOAN OLIVER RAMON en representació, per poder notarial, del 
president JAUME CASASNOVAS SASTRE .- CLUB CICLISTA 
DEFENSORA SOLLERENSE. Vicepresident de la FBTF. 

 MATEO MARTORELL MARQUÉS, president del club ESPANYA 

HOQUEI CLUB. 

 JUAN JOSÉ CABALLERO RECIO, president del CLUB HONDEROS 

LLOSETA. 

 BARTOMEU BARCELO MAYRATA, president del CLUB FONERS SA 

POBLA 

 FRANCISCA SASTRE MUÑOZ, presidenta del CLUB FONERS CIUTAT 

DE PALMA 

 FRANCISCO JAVIER OLIVES PONS, president de la UNIÓ 

EXCURSIONISTA MENORQUINA 

 JOSÉ RIBAS RIBAS, president del CLUB JOVENTUT ATLETICA SANT 

ANTONI 

 MAGDALENA HUMBERT PONS, secretària de la Federació Balear de 

Tir de Fona. 

 
Absent:  

 FRANCISCA MOLINA CUENCA.- CLUB FONERS DE MALLORCA. 

 
 
Convidats amb veu però sense vot: 

 

 MARIA DEL MAR MOYÀ RADVA, presidenta de la COLLA FONERA 

MCCOLINS. 

 JAUME DARDER COLOMAR, representant del CLUB FONERS DE 

MALLORCA. 
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 MARGARITA FIOL, representant del CLUB FONERS DE MALLORCA. 

 SALVADOR MAIMÓ BARCELÓ, tresorer de la FEDERACIÓ BALEAR DE TIR 

DE FONA. 

 JAIME GONZÁLEZ CASTAÑER, vocal de la FEDERACIÓ BALEAR DE TIR DE 

FONA. 

 

  

Essent les 17,30 hores de dia 18 de desembre de 2021 es reuneixen en 

sessió ordinària de manera presencial al Velòdrom Illes Balears de Palma en 

segona convocatòria, els membres de l’Assemblea de la Federació Balear de 

Tir de Fona  amb el següent ordre del dia: 

   

1.- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de l’Assemblea General     

     Ordinària del dia 15 d’abril de 2021. 

2.- Formulació dels comptes 2012-2020. 

3.- Situació actual de la FBTF. 

4.- Memòria de gestió de l’any 2021. 

5.- Memòria econòmica del 2020 i 2021. 

6.- Programa d’activitats pel 2022. 

7.- Pressupost econòmic per l’any 2022. 

8.- Preus de les quotes federatives 2022. 

9.- Calendari de tirades 2022. 

                    10.- Propostes dels assembleistes.  

                    11.- Torn obert de paraules. 

 

 Albert Comas, president, dona la benvinguda als assistents i inicia 

l’Assemblea segons l’ordre del dia. Comenta que tot i que el nombre de clubs 

assembleistes acceptats pel reglament electoral són vuit, al ser la FBTF una 

petita federació, els tres clubs que hi manquen seran sempre convidats, amb 

veu però sense vot,  a totes les assemblees que es convoquin.  

 Pep Ribas, assembleista, demana la paraula per manifestar que sense 

cap intenció d’agraviar a ningú, assisteix a aquesta assemblea representant al 

club JASA d’Eivissa com observador ja que té acceptat davant el TSJ Illes 

Balears  un contenciós administratiu contra la Direcció General d’Esports del 

Govern de les Illes Balears i els seus advocats li han recomanat que no hi 

participi. Comenta que no farà ús de la paraula perquè no reconeix la Junta 

Directiva ja que la DGE no ha obrat correctament i que s’abstindrà en totes les 

votacions. 

 

1.- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de l’Assemblea General 

Ordinària del dia 15 d’abril de 2021.  

 

Albert Comas, president, comenta que es va enviar a tots els 

assembleistes l’acta i demana si hi ha cap esmena. Els assembleistes accepten 
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l’acta i es passa a la votació: 7 vots a favor i una abstenció. S’aprova per 

majoria absoluta l’acta de dia 15 d’abril de 2021. 

 

 

2.- Formulació dels comptes 2012-2020. 

 

Joan Oliver, vicepresident, explica que la Federació ha rebut de la DGE 

un requeriment sol.licitant les actes de les Assemblees Ordinàries i la 

documentació comptable corresponent als exercicis 2013, 2014, 2015, 2016, 

2017, 2018 i 2019. De no fer-ho, la FBTF no podrà disposar de cap tipus de 

subvenció oficial.  

Demana per favor a Pep Ribas, expresident, que faci arribar a la nova 

Junta Directiva aquesta documentació a fi i efecte de regularitzar la situació. 

Pep Ribas, expresident, explica que al principi del seu mandat no era 

obligatori el fer-ho. Posteriorment la llei va canviar i la FBTF no comptava amb 

personal administratiu qualificat per fer-ho. En cap moment vol perjudicar la 

Federació, no s’arrepenteix de com ha procedit encara que reconeix que podria 

haver-ho fet millor però no accepta la nova legislació. Continua dient  que té 

tota la documentació al respecte i que la presentarà quan i a qui cregui oportú.   

Joan Oliver, vicepresident, insisteix que pel bé de la Federació s’hauria 

de regular i demana que enviï tota la documentació a la Junta Directiva per a 

que la propera Assemblea Ordinària ho pugui estudiar i aprovar, si escau. 

Pep Ribas, expresident, insisteix en que ho presentarà quan i a qui 

cregui oportú. 

Es tanca aquest punt. 

 

3.- Situació actual de la FBTF. 

 

Albert Comas, president, explica als assembleistes tot el recorregut des 

del nomenament oficial de la Junta Gestora al BOIB de dia 6 de febrer del 

2021. Es va iniciar la gestió sense cap tipus d’informació, tot i que va ser 

sol.licitada a l’expresident, fet que va provocar una pèrdua de temps important 

per posar-se al dia. A poc a poc i després de moltíssimes reunions es va 

desembossar la situació i es va poder dur endavant la gestió d’aquest any. 

Comenta que la Junta Gestora ha tingut, en tot moment, el suport de la DGE 

amb la qual ha mantingut nombroses reunions i suport telefònic directe sempre 

que ha estat necessari. Ara bé, per poder accedir a les subvencions és 

necessari que siguin aprovades per l’Assemblea, les memòries econòmiques 

dels anys 2020 i 2021. 

Continua explicant que la Junta Gestora no es pot responsabilitzar dels 

comptes del 2020 ja que va iniciar la seva tasca a principi del 2021. I que 

respecte als del 2021 hi ha hagut pocs moviments degut a la pandèmia i a la 

situació econòmica rebuda. 
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La Junta Gestora va considerar que era urgent poder comptar amb un 

nou president i una nova Assemblea abans que acabés l’any 2021 a fi i efecte i 

per fer una gestió correcte i per aquest motiu va fer un esforç en presentar una 

candidatura que va ser recolzada i avalada per set dels vuit clubs 

assembleistes, fet que va provocar que no fos necessari arribar a eleccions i 

allargar el procés electoral. 

Dia 2 de desembre de 2021 va ser publicat al BOIB el nomenament 

d’Albert Comas com a president de la FBTF pel període 2020-24 i de la Junta 

Directiva. Comenta que la Junta Directiva pot estar formada per fins a set 

membres. En aquests moments la formen sis membres perquè des del principi 

la intenció era poder comptar amb un vocal d’Eivissa. Al no tenir cap dada dels 

tiradors eivissencs, únicament les de Pep Ribas, aquesta vocalia queda 

pendent fins aconseguir  les dades. La DGE en té constància. 

Albert Comas, president, vol agrair la disponibilitat i l’assessorament de 

Juan Cuesta, exsecretari, Salvador Maimó, ex tresorer i de Tomeu Barceló, 

jutge i una de les persones que més saben, en aquests moments, del 

reglament del tir de fona. 

Afegeix que és incompatible ser president d’un club i de la Federació a la 

vegada. Per aquest motiu va dimitir com a president del Club Foners Ciutat de 

Palma i en el seu lloc va ser nomenada com a presidenta i per tant com 

assembleista, Xisca Sastre a qui agraeix la seva predisposició. 

Comenta que diferents entitats ja s’han posat en contacte amb la nova 

Junta. Entre elles, l’Associació de Jocs Tradicionals Europeus la qual ha 

manifestat que es deuen les quotes dels tres darrers anys (180 € x 3). Han 

entès la situació per la que ha passat la Federació i han acceptat oblidar 

aquestes quotes però demanen que hi formem part i regularitzem la situació el 

2022. 

Pep Ribas, expresident, demana la paraula per explicar que no va 

col·laborar donant les claus del compte bancari perquè no les tenia (Joan Oliver 

intervé per comentar que no és cert ja que quan es va realitzar els noms del 

compte, ell era un dels que tenien les claus). Continua dient que tampoc va 

passar la documentació perquè  va considerar il·legal la seva destitució i no  

acceptava la Junta Gestora la qual havia, únicament, de gestionar el procés 

electoral (Albert Comas li recorda, una vegada més, el text del BOIB de dia 6 

de febrer de 2021). Afegeix que no és veritat que es deguin tres quotes a 

l’Associació de Jocs Tradicionals Europeus. Finalment comenta que s’ha sentit 

molest i està en total desacord amb el procés. 

Magda Humbert, secretària, comenta que s’ha creat un nou correu 

electrònic ja que l’utilitzat fins ara era de la Junta Gestora i aquesta ja no 

existeix. El nou correu electrònic és federaciotirdefona@gmail.com. Comunica 

que la FBTF ha rebut un poder notarial pel qual l’assembleista de la Unió 

Excursionista Menorquina pel període 2020-24 serà la delegada menorquina 

Juana Ana Llabrés Planas. Comenta que a aquesta primera assemblea 

assisteix, per deferència, el president de la UEM, Francisco Javier Olives Pons 

mailto:federaciotirdefona@gmail.com
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però que a les properes assemblees assistirà Joana LLabrés que és la 

delegada de Tir de Fona a Menorca. 

 

 

4.- Memòria de gestió de l’any 2021. 

 

 Albert Comas, president, explica que poques han estat les gestions que 

s’han pogut dur a terme aquest any. El més important, des del moment del 

nomenament de la Junta Gestora, va ser activar i elaborar un calendari per a 

les tirades en pedra i pilota de les lligues de Mallorca, Menorca i Eivissa (de les 

quals no en tenim cap constància, nombre de tirades, actes, dades dels 

tiradors,...).  

 Depenent de la normativa sobre la pandèmia, que anava canviant, 

també s’ha convocat de manera virtual, el Campionat Balear Individual amb 

pedra. 

 La resta de gestions han estat, majoritàriament, administratives. Hem 

invertit molt dels esforços amb el seguiment del procés electoral, amb diferents 

reclamacions per part del TBE, es va haver de demanar un canvi de pany del 

local i de la bústia de la Federació al Velòdrom Illes Balears, canviar els noms 

del compte bancari, fer un segell de la Federació, crear un nou correu 

electrònic, activar la pàgina web (portal bàsic de la Federació), contactar amb 

l’exsecretari i l’ex tresorer per poder posar al dia la documentació, mantenir 

contactes amb els diferents tiradors internacionals i fer reunions i més reunions 

amb la DGE i amb l’IME de Palma. Des d’aquí agraeix a totes les persones que 

han donat el seu suport per tirar endavant aquesta gestió. 

 La intenció de la Junta Directiva és aconseguir una Federació forta, 

activa però el que s’ha de fer ara és assentar els fonaments d’aquesta nova 

Federació. Cap membre de la Junta Directiva té cap interès especial en 

perpetuar-se, únicament han fet un acte de responsabilitat en salvar el Tir de 

Fona que estimen. Pretén obrir les portes a gent jove i gent amb idees noves i 

amb interès. 

Pep Ribas, president del JASA, comenta que Eivissa és especial, que 

mentre que no es resolgui el contenciós davant el TSJ Illes Balears, van a la 

seva i així continuarà sent. Afegeix que s’han celebrat 16 tirades amb pedra, 3 

amb pilota i alguna tirada d’exhibició. No poden presentar calendaris de tirades 

perquè les van convocant sobre la marxa i continuaran fent la copa del món 

com a club JASA i Associació Internacional Tir amb Fona. Critica el bloqueig de 

la Federació a la 2a Copa del Món celebrada el mes d’octubre. 

Albert Comas, president, respon que en cap moment i tot i que els 

tiradors es sentien pressionats telefònicament i per whatsapp per part de l’ 

expresident per a que assistissin, la Federació no va boicotejar la tirada ni 

tampoc va impugnar la creació de Associació Internacional Tir amb Fona. 

Demana que des d’Eivissa s’enviï un mínim calendari provisional de tirades pel 
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2022 perquè ha de ser aprovat per Assemblea sinó la Federació no se’n pot 

responsabilitzar a nivell de classificació i assegurança.  

Pep Ribas es compromet a enviar un calendari provisional de tirades 

2022. 

 

5.- Memòria econòmica del 2020 i 2021. ANNEXOS I i II. 

 

Albert Comas, president, comenta que l’Assemblea ha d’aprovar els 

comptes de gestió 2020 i 2021 per poder optar a les diferents subvencions. 

Explica que la Junta Directiva només es pot responsabilitzar de la memòria 

econòmica del 2021 que correspon a l’any de gestió de la Junta Gestora. Per 

tant, proposa que la votació sigui any per any. 

Tots els assembleistes disposen de la documentació per estudiar-la 

prèviament. Continua dient que les úniques dades econòmiques del 2020 són 

els extractes bancaris del compte corrent. S’ha contractat a un gestor a fi i 

efecte que interpretés les dades i preparàs la memòria. (ANNEX I).  

Dona la paraula a Salvador Maimó, tresorer, qui explica que són les 

dades dels extractes bancaris i majors de comptes, que no té cap factura i que 

és sabedor de diferents pagaments que van quedar pendents ( qualcuns 

arbitratges, corona flors enterrament Mateu Canyelles, dinar Campionat Balear 

Menorca 2019, pòlisses assegurances,...). 

Pep Ribas, expresident, comenta que no va quedar cap pagament 

pendent tot i que finalment reconeix, després d’un debat intens amb Jaume 

Darder i Magda Humbert, aquests deutes que considera personals. També 

explica que els 8.361,44 € d’hotels i estades tenen una partida d’entrada en 

efectiu que no consta als extractes.  

Albert Comas, respon que només es poden interpretar les dades dels 

extractes ja que no hi ha factures que ho justifiquin, és el que disposam. 

Afegeix que qualcuns d’aquests abonaments han estat pagats ( corona i 

pòlisses) perquè considera que un tirador no s’ha de fer càrrec de les despeses 

de la Federació però que d’altres no ha estat possible per manca de solvència.  

Es passa a la votació: 7 vots a favor i 1 abstenció. Els comptes del 2020 

són aprovats per majoria absoluta. 

Salvador Maimó, tresorer, continua exposant els comptes del 2021 

(ANNEX II). Són poques les entrades i sortides ja que la gestió ha estat 

mínima. Bàsicament s’han gestionat un parell de pagaments pendents i les 

llicències federatives amb PREBAL.  

Joan Oliver, vicepresident, demana que tant als comptes del 2020 com 

als del 2021 hi ha 340 € de caixa, on és aquesta caixa. Salvador Maimó i també 

ho corrobora Pep Ribas, aquests 340 € no són en efectiu, són un reintegrament 

no ben realitzat amb targeta que no es va regularitzar. Joan Oliver troba que 

s’hauria d’arranjar per a que no tornàs a aparèixer en posteriors memòries. 

S’estudiarà la proposta i s’intentarà arreglar. 
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Pep Ribas, expresident, afegeix que els problemes amb les pòlisses van 

ser perquè com no hi havia activitat el 2020, es van retornar els rebuts. La 

pòlissa de responsabilitat civil si va ser pagada.  

Albert Comas, president, respon que com Menorca es trobava en un 

altre nivell de pandèmia, els tiradors realitzaven les tirades sense cobertura. 

Per aquest motiu es va fer el pagament. Continua explicant que PREBAL va 

exposar que per a que l’assegurança sigui legal, ha de tenir totes les dades 

personals dels assegurats, llistat del qual no disposa des del 2009. Aquest any 

s’ha regularitzat el llistat si bé manquen totes les dades dels tiradors eivissencs, 

només es disposa de noms i llinatges.  

Joan Oliver, vicepresident, ha estat qui ha fet les gestions amb PREBAL. 

S’ha acordat una quota fixe  i que a l’acabar l’any es fa un recompte de tiradors 

reals i s’arriba a la diferència positiva o negativa. 

Es procedeix a la votació: 7 vots a favor i 1 abstenció. Els comptes del 

2021 són aprovats per majoria absoluta. 

Pep Ribas, president del JASA, demana poder veure el llistat de totes les 

llicències 2021. Albert Comas li respon que podrà accedir a elles quan la 

graella estigui totalment complerta amb les dades dels tiradors eivissencs. 

 

6.- Programa d’activitats pel 2022. 

 

Albert Comas, president, exposa que la intenció de la Junta Directiva és 

anar pas a pas per assentar la Federació. Es tenen noves idees i iniciatives 

però per aquest any el més important serà crear les comissions de treball quant 

a realitzar un curs de jutges, un curs de monitors, avançar en l’esport escolar, 

mantenir la pàgina web, informatitzar la documentació, revisar el reglament, 

establir les relacions amb els diferents Consells Insulars, Ajuntaments i Govern 

Balear, organitzar el calendari de tirades de les lligues de Mallorca, Menorca i 

Eivissa, la lliga Balear per equips i el Campionat Balear individual.  

Un tema que ja s’ha iniciat és aconseguir un camp de tir de la Federació 

a Palma. S’han mantingut diferents reunions amb l’Institut Municipal de l’Esport 

i hi ha disponibilitat i bona predisposició por poder cedir una parcel·la al polígon 

de Can Valero. És necessari presentar un projecte de tancament i de neteja i 

és possible aconseguir una subvenció per aquest motiu.  

Seguirem mantenint contacte amb l’Associació de Jocs Tradicionals 

Europeus formada per 80 entitats i amb presidència a Girona. També amb els 

diferents tiradors internacionals. 

Una nova proposta és fer una tirada de llarga distància. S’ha d’estudiar 

molt bé la proposta per a que sigui factible. 

Manifesta que està content perquè s’han posat en contacte amb ell 

nombroses persones joves interessades pel tir de fona que reactivaran la 

Federació. 

Pep Ribas tanca aquest punt comentant que Eivissa té una idiosincràsia 

especial i diferent i que funcionen dia a dia. 
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7.- Pressupost econòmic per l’any 2022. ANNEX III. 

 

Joan Oliver, vicepresident, ha preparat un pressupost més  o manco real 

que vindrà condicionat per les entrades de les subvencions i per les quotes per 

llicències federatives. És optimista quant les subvencions i espera que la 

Federació pugui seguir endavant amb aquest pressupost.  

Pep Ribas, expresident, comenta que troba una barbaritat destinar 

8.000€ per a habilitar un camp de tir per a la Federació, que és il·legal. També 

considera que com a molt el total pressupostat serà de 20.000€.  

Albert Comas, president, dona les gràcies per la seva aportació i que ho 

comentarà amb les diferents administracions ja que, segons Pep Ribas, 

aquestes no tenen clara la legalitat. La intenció és poder aconseguir una 

subvenció per fer el projecte. 

Es passa a la votació: 7 vots a favor i 1 abstenció. El pressupost per al 

2022 és aprovat per majoria absoluta. 

 

8.- Preus de les quotes federatives 2022. 

 

Albert Comas, president, proposa unes quotes de 22 € per llicència 

adulta i 12 € per infantil ja que fa uns quants anys que no han sofert canvis. 

Tomeu Barceló, club Foners sa Pobla, fa una nova proposta, que les 

quotes d’adults siguin de 24 € (implica 2 €/mes) i 12 € les infantils.  

Pep Ribas, expresident, comenta que les quotes s’havien pujat a la 

darrera Assemblea. Magda Humbert, secretària, contesta que al no comptar 

amb el llibre d’actes i havent-ho demanat sense rebre resposta, no se’n té 

constància. 

Es procedeix a la votació: 7 vots a favor i 1 abstenció. Les quotes per al 

2022 són aprovades per majoria absoluta. Seran de 24€/adult i 12 €/infant. 

 

9.- Calendari de tirades 2022. ANNEX IV. 

 

Hi havia una proposta aprovada sobre el calendari anual de tirades. 

S’intentarà no acumular les tirades i que cada mes hi hagi tres tirades com a 

màxim per a no saturar als tiradors. Les lligues per Illes seran de gener a 15 de 

novembre. Es tancarà en aquesta data per poder organitzar el Campionat 

Balear Individual a l’acabar la temporada. Els clubs podran organitzar tirades 

posteriors però ja no seran puntuables. 

S’estudia la proposta provisional de la Lliga de Mallorca i es van 

acordant les diferents dates. En els mesos d’estiu hi ha més tirades però és 

degut a que es celebren les festes patronals i els Ajuntaments així ho marquen.  

La Lliga de Menorca és correcte si bé les dues darreres tirades no seran 

puntuables. 
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El club JASA no ha presentat calendari perquè van organitzant les 

tirades segons les ofertes. Es compromet a enviar un llistat provisional. 

Albert Comas, president, comenta que quant a la Lliga Balear per 

Equips, l’ideal seria realitzar tres tirades, una a cada illa però que dependrà de 

la pandèmia i de l’estat econòmic. Aquesta lliga és independent de les altres 

lligues i es poden celebrar quan es decideixi. Explica que la DGE ha comunicat 

que es fa càrrec de les despeses dels vols Inter illes però que ha de ser el club 

que ho sol·liciti mitjançant certificat digital. La Federació donarà suport als clubs 

si ho necessiten.  

El que quedaria pendent per a determinar seria el Campionat Balear 

Individual. 

Pep Ribas, club JASA, demana si és possible que una de les tirades de 

la Lliga Balear per Equips o  el Campionat Balear Individual es celebrin a 

Eivissa. El club JASA es compromet en organitzar-ho i que si el Govern Balear 

no es fa càrrec dels bitllets, el club ho assumirà a través de Baleària. Comenta 

que és totalment fals que hagin de ser els clubs qui tramitin els bitllets perquè la 

Lliga Balear és un Campionat i de no ser així al·legarà la normativa de la DGE. 

L’Assemblea accepta que una de les tirades de la Lliga Balear per 

equips l’organitzi el club JASA d’Eivissa diumenge 6 de març. 

Es passa a la votació: 7 vots a favor i 1 abstenció. El calendari de tirades 

2022 (ANNEX III) és aprovat per majoria absoluta. 

Pep Ribas, com a president de l’Associació Nacional i Internacional de 

Tir amb Fona, demana si la Federació recolzarà la 3a Copa del Món Mateu 

Canyelles a Eivissa. No pretén perjudicar la FBTF però l’organitzaran perquè 

estan en el seu dret. No es proposa de manera privada des del club JASA sinó 

des de l’Associació Internacional. 

Albert Comas, president, comenta que la FBTF encara no està 

preparada per a una organització tan complexa, ni logísticament ni 

econòmicament ni per salut. També recorda que l’Associació privada fa ús d’un 

nom de la Federació, tot i que tinguin permís de la família, Mateu Canyelles. 

Afegeix que la Federació no va intervenir en cap moment, per respecte, en la 

darrera organitzada però que el xat es va incendiar i hi va haver moments 

tensos entre els tiradors. El que s’ha d’aconseguir és unir forces, no trencar ja 

que són pocs el nombre de tiradors i no s’ha de crear mal ambient. 

Tomeu Barceló, club Foners sa Pobla, demana la paraula i llegeix tres 

de les funcions pròpies establertes als estatuts de la FBTF aprovats per la DGE 

el dia 16 d’octubre de 2012. 

Article 4.- Funcions de la Federació. 

               4.1. Funcions pròpies. 

              a) Planificar, promoure, dirigir, regular, coordinar, organitzar i 

encarregar-se de la tutela de les activitats pròpies de les seves modalitats, 

disciplines i especialitats esportives a les Illes Balears. 

  b) Qualificar les competicions esportives oficials de les Illes 

Balears. 
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  c) Organitzar o encarregar-se de la tutela de les competicions de 

caràcter internacional, nacional o autonòmic que es facin a les Illes Balears. 

 

Continua fent la reflexió de que és la FBTF la responsable de tot el que 

sigui Tir de Fona a les Illes Balears. Per tant, no entén com un club vagi pel seu 

aire ni una Associació privada pugui organitzar una copa del món.  

Pep Ribas, expresident, comenta que els estatuts són il·legals , que tot i 

que ell els va signar no van ser imputats i que no són legals. Que l’Associació 

organitzarà amb o sense el recolzament de la FBTF la 3a Copa del Món Mateu 

Canyelles. 

Albert Comas, president, no pretén entrar en polèmiques i dona per 

tancat aquest punt recolzat per la resta de membres de l’Assemblea. 

 

10.- Propostes dels assembleistes.    

 

 Joan Oliver, vicepresident, comenta que per poder ser aprovada una 

proposta dels assembleistes, s’havia de presentar fins dia 25 de novembre a fi i 

efecte que constàs a l’ordre del dia i la resta d’assembleistes en tinguessin 

constància i ho poguessin estudiar. 

Per tant, com no s’han presentat propostes, es dona per tancat aquest 

punt. Els interessats en fer propostes les poden preparar per a la propera 

Assemblea que no tardarà gaire en convocar-se ja que aquesta ha estat molt 

llarga pels temes imprescindibles que necessitaven la seva aprovació però que 

han quedat altres temes de funcionament que s’han d’acordar i aprovar. 

 

11.- Torn obert de paraules. 

 

 Tomeu Barceló, com assessor de la Junta Directiva, exposa que està 

elaborant el manual per poder realitzar un curs d’àrbitres. Intentarà tenir-ho a 

punt per a la propera Assemblea. Considera que el reglament té diferents 

aspectes ja obsolets que s’haurien de modificar i aprovar. Aquest tema també 

queda pendent per a la propera Assemblea. Estaria bé que el nou reglament 

aprovat estés penjat a la pàgina web per a que qui vulgui en tingui fàcil accés. 

  

Xisca Sastre, club Foners Ciutat de Palma, exposa que també s’hauria 

d’arribar a un acord quant el tema dels infants. No és lògic posar dins la 

mateixa tirada fillets de 6 a 16 anys. Farà una proposta per a la propera 

Assemblea.  

 

 Maria del Mar Moyà, Colla Foners Mccolins, com a nou club, té molts 

dubtes, preguntes i propostes que presentarà a la propera Assemblea.  
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I  sense més assumptes a tractar es tanca la sessió quan són les 20’34 hores  

de dia 18 de desembre de 2021. 

               

La Secretària 

 

                                                                               
 Vist i Plau 

                                                                                  El President     

Magdalena Humbert Pons  

        
 

Alberto José Comas Riutort  
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ANNEX I 

 

MEMÒRIA ECONÒMICA ANY 2020 
 
 
 

Banc a 31 de desembre 2019,,,,,,,,,,,,, 5.735,63 euros 
Caixa efectiu,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,      0,00  euros 
 
 
ENTRADES.: 
 
 
 Quotes llicències i altres,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 11.402,00  euros 
 Subvenció Consell Insular Menorca i CAIB,,,,,,,,,,,,     5.579,08  euros 
           Ingressos col.legis,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,     503,00  euros 
           Devolución col.legis,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,         -56,00   euros 
           Ingressos Ajuntaments,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,   2.700.00   euros 
 Ingressos financiers,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,       56,00   euros 
           Ingressos excepcionals (Loteria) ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,      330,00   euros 
 
 
 

                  TOTAL                       20.514,08 euros 
 
SORTIDES: 
 
 
 Desplaçaments ponents,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,      300,00 euros 
 Despeses Pep Ribas,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,       550,00 euros 
 Despeses Arbitratges,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,     1.725,00 euros    
 Despeses bancàries,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,        384,71 euros 
           Arrendament vehicles,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,      166,04  euros 
 Despeses fotos escoles,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,      100,00  euros 
 Primes d’assegurança,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,    1.034,65  euros 
 Despeses publicitat i relacions públiques,,,,,,,,,,,,,,,,         655,26  euros 
 Despeses Restaurants i cafeteria,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,     1.436,00  euros 
 Gestions Viu La Cultura,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,        1.080,00  euros 
 Despeses de viatge, hotels, etc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,     8.361,44 euros 
 Despeses trofeus i plaques,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,    2.703,92 euros 
 Despeses d’oficina,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,         120,00 euros 
 Tallers, escola,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,       675,00 euros 
           Consell Menorca,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,         500,00 euros 
 Despeses financeres, interessos bancaris,,,,,,,,,,,,,,,,,           0,01 euros           
            Altres Despeses,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,    3.596,30 euros 
 
   
 
                                                              TOTAL                      23.388,53 euros 
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RESULTAT NEGATIU ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,   - 2.874,45  euros 
 
 
Banc a 13 de novembre 2020  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,2.717,94 euros 
Caixa efectiu,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,    340,00 euros 
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ANNEX II 

 

MEMÒRIA ECONÒMICA ANY 2021 
 
 
Banc a 31 de desembre 2020,,,,,,,,,,,,,2.717,94 euros 
Caixa efectiu,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 340,00 euros 
 
 
 
 
ENTRADES.: 
 
 
 Quotes llicències,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2.289,00  euros 
 Subvenció Consell Insular Menorca,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,    441,40  euros 
 Ingressos financiers,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,     29,00  euros 
 
 

TOTAL                             2.759,40 euros 
 
SORTIDES: 
 
 Despeses bancàries,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,     243,04  euros 
 Primes d’assegurança,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,   1.334,01  euros 
 Despeses trofeus i plaques,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,       29,25  euros           
           Altres Despeses,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,     673,40  euros 
 
   
                                                            TOTAL                        2.279,70 euros 
 
 
RESULTAT POSITIU ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,      479,70  euros 
 
 
Banc a 13 de novembre 2021  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3.512,46 euros 
Caixa efectiu,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,    340,00 euros 
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ANNEX III 

PRESSUPOST PER L'ANY 2022 
 

SORTIDES: 
 
Secretaria, manteniment i actualització plana web      1.600,00 € 

Telèfon i internet          400,00 € 

Jutges i arbitratges                          2.500,00 €   

Ajudes delegacions i clubs                                           2.000,00 € 

Trofeus                                                                            600,00 € 

XLI Campionat Balears Individual                                2.000,00 € 

XXXV Campionat de Mallorca modalitat pedra            1.500,00 €  

XXVII Trofeu Dia de les Illes Balears                           1.500,00 € 

XX Lliga Balear de Clubs                                             1.500,00 € 

XXXIII Campionat Escolar de Mallorca                        3.000,00 €  

XXXII Campionat Escolar de Balears                             600,00 € 

XX Copa de Mallorca - Trofeu Miguel Sans                   300,00 € 

IX Tirada Internacional de Tir de Fona                         4.000,00 € 

Campionat Escolar d'Eivissa                                        4.000,00 € 

Viatges i desplaçaments reunions                                1.200, 00 € 

Assegurances                                                               1.800,00 €   

Manteniment i despeses Federació                              1.000,00 € 

Habilitació CAMP TIR CAN VALERO                           8.000,00 € 

 

 

TOTAL                               37.500,00 € 

 

ENTRADES: 

 

Govern Balear - Conselleria de Presidència Dia Illes Balears  3.000,00 € 

Govern Balear - Direcció General Esports Camp.Bal.EscolarAjut  

Camp Tir Federatiu         8.600,00 € 

Govern Balear - Conselleria de Turisme Desplaçaments   6.000,00 € 

Consell de Mallorca.- Campionat Escolar de Mallorca    5.400,00 € 

Consell de Mallorca Diada de Mallorca          850,00 € 

Consell d'Eivissa Campionat Escolar d'Eivissa       4.000,00 € 

El Corte InglèsXX Lliga Balear de Clubs      1.500,00 € 

Patrocinadors Varis         4.350,00 € 

Llicències foners         2.300,00 € 

Consell de Menorca.- Campionat Escolar Menorca     1.500,00 € 

 

 

TOTAL                              37.500,00 € 
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ANNEX IV 

 

Calendari de la Lliga de Mallorca de Tir de Fona 2022 
 

 
08 Gener 2022 (Dissabte): 15-30’ hores, al Col·legi Son Basca, de Sa 
Pobla.  PEDRA. Organitza: C.F. Sa Pobla. 
 
23 Gener 2022 (Diumenge). 10 hores.- Tirada de Sant Sebastià, al Parc de sa 
Riera, Palma. PILOTA. 
Organitza: C.F. Ciutat. 
 
06 Febrer 2022 (Diumenge). Tirada del Jamón.  
Organitza: Espanya Hoquei Club. 
 
20 Febrer 2022 (Diumenge). Tirada de Sineu. PEDRA. 
Organitza: C.F. Ciutat. 
 
27 Febrer 2022 (Diumenge): Tirada de Llucmajor. PEDRA. Camp de Futbol. 
10-30’ hores. 
Organitza: C.F. Llucmajor. 
 
01 Marc 2022 (Dimarts):  Diada de Illes Balears. PILOTA i Taller de Tir de 
Fona. Parc de la Mar – Palma. 
Organitza: Federació Balear Tir de Fona. 
 
03 Abril 2022  (Diumenge): 11-00’ hores, a Ca n’Arabí, de 
Binissalem.  PEDRA.  
Organitza: C.F. Sa Pobla. 
 
30 Abril 2022 (Dissabte): 17-00’ hores, Tirada Fires i Festes de Sóller, al 
Camp Municipal d’Esports Jaume Oliver i Sastre, de Sóller. PEDRA. 
Organitza: C.C.D.S. 
 
08 Maig 2022 (Diumenge): 11-00’ hores. Avinguda Es Cocó de Lloseta. 
PEDRA. 
Organitza: C.F. Lloseta. 
 
04 Juny 2022 (Dissabte): Binialí. PILOTA.  
Organitza: C.F. Ciutat. 
 
19 Juny 20225 (Dissabte): Tirada Collerense. Coll den Rabassa. PILOTA. 
Organitza: C.F. Ciutat. 
 
 
02 Juliol 2022 (Dissabte): Tirada de s’Aranjassa. PEDRA. 
Organitza: Club Foners de Mallorca. 
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03 Juliol 2022 (Diumenge): 10-30’ hores, al Pavelló d’Esports de 
Campanet.  PEDRA. 
Organitza: C.F. Sa Pobla. 
 
16 Juliol 2022 (Dissabte): 17-00’ hores, al Col·legi Son Basca, de Sa Pobla.  
PEDRA. 
Organitza: C.F. Sa Pobla. 
 
30 Juliol 2022 (Dissabte): Tirada de Sant Jordi. PEDRA. 
Organitza: Club Foners de Mallorca. 
 
13 Agost 2022 (Dissabte):  18-00’ hores, XLIIª Tirada Ciutat de Sóller, al 
Camp Municipal d’Esports Jaume Oliver i Sastre, de Sóller. PEDRA. 
Organitza: C.C.D.S. 
 
03 Setembre 2022 (Dissabte): 17-00’ hores: XXIIIª Tirada Festes de Fornalutx, 
al Camp de Tir de Sa Comuna, de Fornalutx. PEDRA. 
Organitza: C.C.D.S. 
 
28 Agost 2022 (Diumenge): 11-00’ hores. Tirada Festes Patronals de Lloseta. 
Avinguda Es Cocó, de Lloseta. PEDRA. 
Organitza: C.F. Lloseta. 
 
11 o 18 Setembre 2022 (Diumenge): Tirada de Sa Coma. PEDRA. 
Organitza: Club Foners de Mallorca. 
 
17 Setembre 2022 (Dissabte): 17-00’ hores, VII Trofeu Josep Sanchis, al Parc 
de Sa Riera (Pistes de voleibol). PILOTA. 
Organitza: C.F. Ciutat. 
 
01 Octubre 2022 (Dissabte): 16-00’ hores, a la Plaça Església, de 
Binissalem.  PILOTA 
Organitza: C.F. Sa Pobla. 
 
 
Pendents de data i confirmació: 
 
? Tirada Santa Càndida (Mitjans Agost). PEDRA. 
Organitza C.F. Llucmajor. 
 
? Tirada a LLARGA DISTÀNCIA – PEDRA - Setembre/Octubre 2022. PEDRA. 
Organitza: C.F. Ciutat. 
 
? Tirada Fires Llucmajor – PEDRA. (Començament Octubre). 
Organitza C.F. Llucmajor. 
 
? Fira Esclata-sangs – Novembre – PEDRA.  
Organitza: C.F. Ciutat. 
 
?  Capocorb. PEDRA. 
Organitza: C.F. Ciutat. 



ACTA 1 ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA FEDERACIÓ BALEAR TIR DE FONA 

18 

 

 
Calendari de la Lliga de Menorca de Tir de Fona 2022 

 
Lloc: Camp de Tir de Fona de Sant Lluís.  
Organitza: UEM Menorca. 
Diumenges. 
 
Modalitat Pedra, totes les categories: 
 
Diumenge, 23 de gener a les 11-00’ hores. 

Diumenge, 20 de febrer a les 11-00’ hores. 

Diumenge, 29 de maig, a les 11-00’ hores. 

Diumenge, 26 de juny,  a les 11-00’ hores. 

Diumenge, 25 de setembre, a les 11-00’ hores. 

Diumenge, 23 d’octubre,  a les 11’00´ hores. 

*Diumenge, 27 de novembre, a les 11:-00’ hores. 

*Diumenge, 11 de desembre, a les 11-00’ hores. 

 

*No puntuables per al Campionat Balear Individual modalitat  pedra. 

 
Modalitat Pilota totes les categories: 
 
Diumenge, 27 de març, a les 11-00´ hores. 

Diumenge, 24 d’abril,  a les 11-00’ hores. 

 

 
 

Calendari de la Lliga d’Eivissa de Tir de Fona 2022 

 
??? 
 

Pendent rebre calendari provisional de tirades. 
 
 

Lliga Balear per equips 2022 
 
 

Diumenge, 6 de març.- Tirada a Eivissa organitzada pel club JASA. 

* Pendents una tirada a Mallorca i una a Menorca 

 

 

Campionat Balear individual modalitat pedra 2022 
 

*Pendent situació econòmica i COVID. Entre el 15 de novembre i el 31 de 
desembre 2022. 


