
1 
 

Llicencia Nacional 1134  
NIF G-59815894 Tir Arc Olesa. Apartat de Correus Nº 209. 08640 Olesa de Montserrat 

 
 
 

                           
                 Fundat l’any 
1990 

Campió d’Espanya:        Anys 1997 / 
1995 

              
 

MEMÒRIA 
         TEMPORADA 2011 

                                                          

                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            -  

                                         

                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                



2 
 

Llicencia Nacional 1134  
NIF G-59815894 Tir Arc Olesa. Apartat de Correus Nº 209. 08640 Olesa de Montserrat 

 
 
 

 

         
          Tir Arc  Olesa 

 
 

Memòria esportiva Tir Arc Olesa  temporada 2011. Amb valoració positiva tant 
en l’apartat esportiu com organitzatiu. La Memòria reflexa  la trajectòria dels 
nostres esportistes, així com, organitzacions que han estat sota la 
responsabilitat del club.  
 

• S’ha d’organitzat al camp de tir amb arc municipal diferents activitats 
esportives: Lliga Catalana,  Campionat Provincial Barcelona en Sala. 
Vila d’Olesa i trofeus Agustí Valls i Joan Gil. Tres jornades de lliga 
catalana i jornades de lliga local. S’han realitzat Cursets d’Iniciació dirigit 
a nens i nenes entre 6 a 16 anys i per com adults. També cursets dirigits 
al col·lectiu de persones amb discapacitats. 

 
• Campionat d’Espanya autonòmic una medalla  de bronze. Els arquers 

olesans han aconseguit guanyar La lliga catalana aire lliure  2011  amb  
dos primer llocs,  en recorbat  i en compost infantil. Un 2n  lloc sènior 
compost. Tres tercers llocs:  sènior recorbat -cadet- i Infantil.  

 
• L’arquer paralímpic Sergio Llamas  es proclama campió d’Espanya de 

Sala celebrat a Vitòria i en Eivissa aconseguia el subcampionat amb 
medalla d’Argent a l’aire lliure. El cadet Marc Altarriba  aconsegueix tres 
medalles de bronze al campionat d’Espanya cadet i autonòmic celebrat 
al Ferrol. Al nacional adaptat celebrat a Santa Cristina d’Aro Jordi Julià  
es medalla de bronze en promoció. 

 
• 2011 Cinc medalles  aconseguides al campionats de Catalunya absolut i 

adaptat de sala que s’ha celebrat a Andorra. Sergio Llamas Jesús 
Valladolid, Domènec Paloma i Marta Alarcón aconseguien la 2a i 3ra 
posició. Quatre medalles  al català de sala cadet i menors de 14 anys.  
 

• Lliurament de l’insígnia d’argent  del Tir Arc Olesa  als socis amb més 
de 18 anys d’antiguitat. 
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ESDEVENIMENTS PREVIST ANY 2011 
 

TIR ARC OLESA 
 

El gran aconteciment esportiu del Tir Arc Olesa   per la propera 
temporada com a club, serà l’organització Campionat Provincial de 
Barcelona,  Vila’Olesa i Trofeus Agustí Valls i Joa n Gil.  Jornades 
de lliga catalana. Cursos d’Iniciació per a tothom i Cursos especials 
a persones amb discapacitat. Lliurament medalla d’Argent Tir Arc 
Olesa als socis de més 18 anys.. 
 
A l’apartat d’equips, Tir Arc Olesa en arc recorbat masculí i l’equip 
paralímpic,   participarà a la lliga nacional i catalana per lluitar estar 
presents a la fase final del XIVà Campionat d’Espanya per equips.  
 
Previst participar els tres Gran Prix Internacionals que classificatoris 
fase final d’equips. Seran els clars objectius pels arquers de primer 
nivell del nostre club. Els arquers de base els cadets i junior lluitaran 
altre any a la lliga nacional i als seus corresponents campionats 
d’Espanya: 
  
La participació al  Campionat d’Espanya absolut que es celebra a 
Cambrils. Arquers de categoria júnior, cadets masculí i femení a 
Castejón de Sos i els arquers menors de 14 anys  lluitaran a Lleida 
per pujar al podi als nacional en les seves categories. l’Apartat 
individual participen la Lliga catalana, seran entre altres, objectius 
dels arquers de Tir Arc Olesa , tant aire lliure com a la modalitat 
sala. 
 
L’equip paralímpic del Tir Arc Olesa participarà al campionat 
d’Espanya de sala que es celebren Vitòria i a l’aire lliure en Eivissa. 
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Memòria esportiva 2011  
d’arquers i equips del Tir Arc Olesa 

 
 

CAMPIONAT D’ESPANYA PER EQUIPS 2011  
 
Components de Tir Arc Olesa   participen a la lliga 
nacional on no van tenir opcions per estar a la fase final 
després de finalitzar entre els 15 equips primer 

Objectiu 2012: 
Presentar un equip totalment de joves promeses  Tir Arc 
Olesa  amb el clar objectiu de tornar a lluitar per les places 
de podi. 

 
 
 
 
 

CAMPIONAT D’ESPANYA AUTONÒMIC  2011  
 
 

Manel Souto , guanya la medalla de bronze amb la 
selecció de Catalunya  en arc compost al VI campionat 
d'Espanya Autonòmic que es celebra en la localitat 
tarragonina de Cambrils. L'equip català va estar format 
per:  Antoni Àlvarez, Manel Souto i Antonio Mª Gràcia 
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CAMPIONAT D’ESPANYA A EIVISSA 2011  
 
 

Sergio Llamas  arquer Tir Arc 
Olesa, assoleix la medalla 
d'argent  al campionat 
d'Espanya Paralímpic que es 
va celebrar a Eivissa al caure 
a la final davant l'andalús 
José Manuel Marín. 
  

Sergio Llamas , que va ser 
cinquè en la fase de 
classificació, en les 
eliminatòries a estar a un 
altíssim nivell derrotant a 

quarts de final al balear Antonio Sànchez . En semifinal es va enfrontar al gran 
favorit JM. Zarzuela on Llamas demostra 
el seu potencial i amb molta concentració 
guanya la eliminatòria per  6-0. En la gran 
final JM. Marin va estar mes encertat a la 
línia de tir on els nervis de l'olesà li fan fer 
una mala jugada i cau derrota en tres 
sets. Impressió de Llamas "la jornada de 
dissabte em va costar trobar les bones 
sensacions que si he tingut en les 
eliminatòries, era molt difícil pujar al podi i 
he aconseguit el subcampionat que em 
motiva molt.   

També van participar; Agustín Cubero 
6è, Jesús Valladolid 8è i 10è  Jordi 
Julià . 
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CAMPIONAT D’ESPANYA CADET 2011 
 

 

Marc Altarriba   aconsegueix guanyar tres 
medalles al campionat d'Espanya categoria 
cadet. Medalla de bronze en individual, bronze 
per equips  en l'Autonòmic i medalla d'argent en 
la lliga nacional. Alba Ubach debuta en un 
nacional amb molt bona nota. classificacions:  

No ha sigut fàcil el camí d’olesà que en el round 
de classificació Cadet, Marc Altarriba  es va 
situa 9è lloc amb 597 punts en les series 
297/300.  En la lluita per la medalla de bronze 
després de mantenir un emocionant empatat 5-
5, es te que decidir el tercer lloc  en una fletxa 
de desempat on Marc molt centrat assoleix el 
10 i guanya el bronze 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alba Ubach debuta al nacional de Ferrol   
L’arquera Tir Arc Olesa, Alba Ubach, es situa 
a la 12à posició del round de classificació 
amb 489 punts. A la fase d'eliminatòries Alba, 
va tenir una eliminatòria molt competitiva 
davant l'arquera madrilenya que va guanyar  
a la nostra representant en el desempat a 
una fletxa, la millor aproximació al centre de 
la madrilenya deixant fora a la nostra 
campiona que ha fet mèrits suficients per 
passar a la següent ronda..  
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CAMP. CATALUNYA AIRE LLIURE MENORS 14 ANYS 2011 
 
 
 

 
 

           
        Els nostres representants 
 
 
 

        
           Guillem Figueras 
 
 

      
Alba i Adriana   Jaume Abayà 
       
 
  

Torrefarrera -Lleida- organitza el campionat de 
Catalunya per Cadets i menors de 14 anys on la 
participació olesana sumen quatre medalles  
destacant Alba Ubach i Guillem Figueres  que es 
proclamen campions.  

Alba Ubach  amb 527 punts a les dues sèries -274-
253  que es la seva millor marca personal es 
proclama campiona de Catalunya de la categoria 
aleví.  

Adriana Pla , que amb 416 punt -millor marca 
personal-  es situa a la segona posició i medalla 
d'argent. A la categoria aleví masculí Jaume Abayà  
va ser subcampió aconseguint la seva millor marca 
personal amb 565 punts amb dues sèries molt 
competitives 283-281. Altre debutant a la categoria 
infantil es Dicson Diaz que assolia 278 punts 153-
134 que es la seva MP. A la categoria cadet masculí 
Marc Altarriba  després de les dues sèrie 241-245 
aconseguia 487 punts que el situava al quart lloc de 
la general i es queda a 5 punts de la medalla de 
bronze. 

D'altra banda, destacar Guillem Figueras  que en arc 
compost aconsegueix la primera posició categoria 
infantil al sumar 597 punts -sobre 600, una 
extraordinaria marca amb dues series 300-297 amb 
57 deus -10- i tant sol tres -9- que el situa el millor en 
arc compost d'aquesta categoria.  
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 LXIè CAMPIONAT DE CATALUNYA EN ESCLANYÀ 2011  
 

Cinc medalles  pels arquers 
Tir Arc Olesa als LXIè 
Campionat de Catalunya 
absolut  amb la participació de 
127 arquers. Al XVè 
Campionat Catalunya 
Paralímpic dues medalles.  A 
la categoria Novell l'olesà 
Miquel Crespo  es queda a 
tant sol 6 punts del títol de 
campió i opté la medalla 
d’Argent .Categories de base 

arc recorbat destacar  Alba Ubach  i Jaume Abayà  que aconseguien medalles 
de bronze.  Al XVè. Agustí Cubero  els el nou campió paralímpic aconseguint 
458 punts. 2n Classificat Josep Lluís Amador  431 punts.  

 

 

 
      CAMP. CATALUNYA DE SALA ANDORRA 2011 
 
5 medalles pels representants de Tir Arc Olesa 

Jesús Valladolid  aconseguia medalla 
d'argent després d'eliminar en les 
eliminatòries al seu company de club 
Sergio Llamas , va ser 4r classificat en 
les prèvies. Valladolid dona la sorpresa i 
guanya al favorit el lleidatà José Gómez 
per 7-5 per després caure a la gran final 
absoluta davant Jordi Trepat del club 
Montsec  en una disputadíssima final.                                            
En femení, Marta Alarcón  aconsegueix 
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la medalla d’argent.         

 

Campionat de Catalunya Estàndard i de Veterans 

Al Castell de Montjuïc el dissabte dia 3 de setembre es va celebrar el LXI 
Campionat de Catalunya per veterans i Estàndard Sèrie Espanyola amb 
participació de tres arquers Tir Arc Olesa que van aconseguir dues medalles, 
Manel Souto  Campió en Estàndard i Joan Alcoverro  bronze en arc recorbat. 

 
 
 
 
  
Campionat Catalunya Round 900  
  

 
Al Fossant del Castell de Montjuïc es va celebrar 
el VIIIè Campionat de Catalunya Round 900 que 
va tenir la participació de 47 arquers, 3 esportistes 
Tir Arc Olesa, on cal destacant Joan Alcoverro  es 
situa a tant sol 3 punts del campió i assoleix la 
medalla d'Argent.  

 

 
 
 
 

                       Internacional  PARALÍMPICS 
 

Sergio Llamas debuta com internacional amb la participació de l'Open 
Internacional de Stoke Mandeville –Gran 
Bretanya-. Sergio  no ha sabut adaptar-se al 
fort vent en el round de classificació que va 
sumar 391 punts i situar-se al 27è lloc. En 
les eliminatòria l’arquer de Tir Arc Olesa té 
fortes esperances d'estar al seu nivell, tot i 
estar fort, davant es va trobar al potent 
francés Joel Perro, en 1/16 de final que no li 
dona cap opcions i guanya per 0-6. Per el 

Rànquing Internacional, Sergio de nou  cau eliminat a 1/16 de final davant 
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l'italià Mario Esposito per 6-0. 

 

                   PROMOCIONS I CURSOS D’INICIACIÓ  

 

Tir Arc Olesa  organitza cursets d’iniciació 
dirigit a persones amb discapacitats i sense 
discapacitat. Aquesta temporada 2011 s’han 
fet 2 cursos  
dirigits a nens i nenes de 6 a 15 anys i 
adults. 
 
Com a promocions, van estar a la Fira 
d’Entitats  a Olesa van estar presents 
donant a conèixer el tir amb arc. D’aquesta 
iniciativa ha començat de nou la nostra promoció.  

 
 

Els cursos d’iniciació  estan demostrant la 
força que té el tir amb arc. Dos cursos amb 
una 
participació de 
vint nou 
esportistes ha 
sigut el balanç 
positiu.  
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Lliga Catalana d’Aire lliure 2011 

Els arquers olesans han aconseguit guanyar La lliga catalana aire lliure  2011  
amb dos primer llocs  pels olesans de Finques Olesa, Carlos Rey , sènior 
recorbat  i Ramon Raluy  en compost infantil. 
 
Un 2n lloc  Manel Souto , sènior compost.                           
 
Tres tercers llocs: En arc recorbat  sènior Joan Alcoverro.  Dicson Diaz  -
cadet- i Jaume Abayá  (Infantil). 
 

 

 

       Campionat Provincial de Girona Aire lliure 2011  

Salvador Adrià , arquer de Tir Arc Olesa, 
assoleix la medalla de bronze al campionat 
provincial de Girona a la modalitat de Round 
900 que es va celebrar a la localitat de Salt. 

  

 

 

 

      Campionat Provincial Barcelona de Sala a Caldes  

Caldes de Montbuï acull el Provincial 
de Sala de tir amb arc on els arquers 
de Finques Olesa aconseguien vuit 
medalles , quatre d'or, 1 d'argent i 3 de 
bronze. Joan Alcoverro  en sènior, 
Jaume Abayà i Alba Ubach  en alevins 
i en infantil compost Guillem Figueras  
son els nostres campions 
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 LLIURAMENT INSÌGNIA D’ARGENT TIR ARC OLESA 

A la Auditori de la Casa de Cultura es 
celebra l'acte de lliurament de la Insignia 
d'Argent  als 25 socis de més de 20 
anys  i la fletxa d'Argent a Froilan Amigó 
Molina pel seu suport com espònsor 
Finques Olesa a llarg de l'historia del 
club. Van assistir a l'acte Salvador Prat -
alcalde d'Olesa i Pere Oleart,  nou regidor 
d'Esports. 

     

 

XIVè Vila d’Olesa i XXXVè Provincial de Barcelona 2 011 

Olesa acull en XIV Vila 
d'Olesa i XXXV Provincial 
de Barcelona de tir amb 
arc que va tenir 78 
participants que va 
propiciar dues jornades 
intenses de competició, tot 
i l'encert climatòlogic per 
acabar les competicions 
sense pluja. 

 Manel Souto  es proclama 
campió en arc compost i 
medalla de bronze en arc 

recorbat per Joan Alcoverro  en categoria sènior. 

En arc recorbat veterans, Eugeni Pérez va ser segon classificat. En Novell, 
Hèctor Garcia Dorado  que debutava en aquesta competició aconseguia el 
doblet en el provincial i Vila d'Olesa amb 353 punts. En categoria de base, 
Alba Ubach  en infantil va ser la guanyadora 298 punts i Adriana Pla  2n amb 
180. En arc compost Ramón Raluy  va ser el campió amb 330 punts.  
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ORGANITZACIÓ : 
 
Tir Arc Olesa ha organitzat campionat oficials nacionals postals i de lligues catalanes amb 
tirades de la lliga local i els tradicionals Trofeus Agustí Valls i Joan Gil . Totes aquestes 
competicions sempre ha tingut una excel·lent participació, completant la màxima  cabuda 
d’arquers que te el camp municipal amb una totalitat de 64 arquers. A doble jornada 
participen 120 arquers. 
 

• 1 Jornada Lliga Nacional i Catalana  Participació 6 4 arquers 
• 5 Jornada Lliga Local    Participació 25 per jornad a 
• Trofeus Agustí Valls i Joan Gil     

 Provincial Barcelona     Participació 78 arquers    
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RECULL DE PREMSA 
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