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          Tir Arc  Olesa 

 
 

Memòria esportiva Tir Arc Olesa  temporada 2012. Altra nova temporada que 
valorem molt 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: Campionat de Catalunya Cadet i Menors a l’Aire Lliure,  Lliga 
Catalana,  Campionat Provincial Barcelona i Vila d’Olesa com el Trofeu 
Agustí Valls i 4ª Lliga Local Joan Gil que ha tingut 9 jornades. S’han 
realitzat Cursets d’Iniciació dirigit a nens i nenes entre 6 a 16 anys i per 
adults. També cursets dirigits al col·lectiu de persones amb 
discapacitats. Hem esta present per segon any consecutiu a la Mostra 
d’Entitats. 
 

 
• En participació individuals destaquen, Campionat d’Espanya Cadet i 

Menors de 14 anys ha sigut molt bo pels arquers i arqueres de base Tir 
Arc Olesa on s’ha aconseguit cinc medalles  en individual, Alba Ubach , 
campiona en Sala i per equips. Adriana Pla  i Jaume Abaya 
subcampions en aire lliure i Adriana  plata per equips. Jaume Abaya 
bronze en Sala per equips. 
 

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

Sala celebrat Palafrugell i en Chiclana –Cádiz- aconseguia la medalla de 
bronze amb el seu company Agustí Cubero  en la categoria AW2 
cadires de Rodes. 
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ESDEVENIMENTS PREVIST ANY 2013 
 
 

TIR ARC OLESA 
 

 

Entre altres organització esportives per la present temporada 
esportiva Tir Arc Olesa   organitzarà: Campionat Provincial de 
Barcelona,  Vila d’Olesa,  Trofeu Agustí Valls, 5ª Lliga Local 
Joan Gil i la Iª Tirada Mixta Aire Lliure.   Continuar la progressió 
del Cursos d’Iniciació per a tothom i Cursos Especials a Persones 
amb Discapacitat. 
 
A l’apartat d’equips, Tir Arc Olesa  en arc recorbat, participarà a la 
Lliga Nacional. Els arquers@s i els Paralímpics,  participaran a la 
lliga nacional i catalana per lluitar estar presents a la fase final del 
XVIè Campionat d’Espanya per equips que es celebra a Castejon de 
Sos. -Osca-.  
 
Seran clars objectius pels arquers de primer nivell del nostre club  
participar els dos Gran Prix Internacionals classificatoris per la fase 
final d’equips. Els arquers de base Cadets i Menors de 14 anys, 
lluitaran altre any a la lliga nacional en de Madrid i als seus 
corresponents campionats d’Espanya de Sala en Olite  –Navarra- i 
Cambrils –Tarragona- aire lliure.   
 
 
Entre altres objectius dels arquers de Tir Arc Olesa , a l’apartat 
individual sènior i arquers de base, participen en la Lliga Catalana i 
Local la participació als  Campionats d’Espanya integrats Absolut i 
Paralímpic, que es celebren en Nucia –Alacant- i Cambrils –
Tarragona- en Sala i Aire Lliure.  
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Memòria esportiva 2012  
d’arquers i equips del Tir Arc Olesa 

 
 

Sergio Llamas es proclama campió d’Espanya en sala de 
tir amb arc a Palafrugell 

 
 

Quatre medalles al nacional de tir amb 
arc adaptat aconseguides pels arquers  
de Tir Arc Olesa  al VIIIè campionat 
d'Espanya celebrat a Palafrugell on cal 
destacar la baixa participació degut a 
les absències d’arquers d’altres 
autonomies que han fet un flac favor al 
tir amb arc adaptat. Palafrugell 
organitza de la mà del Club Esclanyà 
uns dels millors campionat celebrat 
dels últims anys. 
 

A la categoria de peu, Sergio 
Llamas domina aquesta divisió 
d’arc recorbat amb un total de 1008 
punts. En 2na posició altre català 
del Tir Arc Olesa Jesús Valladolid 
es penja la medalla d’argent. A 
l’apartat femení la nostra 
representant Marta Alarcón  amb 
633 punts es medalla de plata. La 
tercera medalla de plata  per 
l'arquer Tir Arc Olesa  la guanya 
 Agustí Cubero  després de sumar 
un total 766 punts en cadires de 

rodes. Tres arquers també del nostre club van participar fora del campionat 
d’Espanya donan suport: Josep Lluís Amador,  Domenec Paloma i Màximo 
Salamanca.  Josep Lluís Amador  rebia un reconeixement a la seva 
trajectòria esportiva. 
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 Dues medalles de bronze per Llamas i Cubero al 
nacional de discapacitats celebrat a Chiclana  

 

La ciutat de Chilana -Cadis- ha 
organitzat el LXVIII campionat 
d'Espanya Absolut i el XLI de 
Discapacitats que per primer 
cop ha sigut integrat. Els 
arques de Tir Arc Olesa Para-
Archery logran la tercera 
posició a les seves categories 
Sergio Llamas  a la de peu i 
Agustín Cubero  en cadires de 
rodes.  

 
 

 
 
 

CAMPIONAT INTERNACIONAL DE SALA EN NIMES –FRANÇA- 
 
 

Quatre arquers paralímpics de Tir Arc 
Olesa  i l’olesà Joan Valls  coordinador de 
la FCEDF participen el a l’Europpe 
Internacional de Nimes de tir amb arc en 
sala. Els nostres esportistes participen 
integrats dins del l’Internacional absolut, 
que va tenir una participació de 1010 
esportistes. 
 
Sergio Llamas ,  finalitza al lloc 207 amb 
una puntuació de 478 punts. Josep Lluís 

Amador  es situa a tan sol 6 punts de Llamas al lloc  213è. Referent a Jesús 
Valladoli d es, 234è amb 417 punts i  Agustín Cubero  es 236è amb 416 
punts. 

 
 



5 
 

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

 
 
 

CAMPIONAT D’ESPANYA CADET AIRE LLIURE 2012 
 

Jaume Abayà i Adriana Pla medalla de plata als naci onal Cadet i 
Menors celebrat en Gandia 

 

Els arquers de Tir Arc Olesa Adriana Pla i 
Jaume Abayà  guanyen medalles de plata al 
campionat d'Espanya Cadet i Menors que es 
celebra a Gandia. Per equips mixta, 
Catalunya amb l’arquera Tir Arc Olesa  
Adriana Pla guanyen la medalla de plata en 
Menors mixtes. En femení Adriana Pla  
acaba 5na amb 534 punts. Adriana  ha tingut 
molta confiança i guanya les eliminatòries 
amb claretat. En la gran final Adriana no pot 
amb la madrilenya Monica Galisteo que 
s’imposa per 6/2. D'altra banda  Alba Ubach  
va ser 7à amb 494, va caure eliminada a la 
primera ronda. Alba  va saber competir i 
treure el millor, tot i tenir problemes de 
material 

. 

 

Jaume Abayà  en menors masculí medalla de plata. En la 2 jornada i a les 
rondes eliminatòries en 1/4 de 
final va eliminar al també català 
a Arnau Peña . En 1/2 final 
derrota al gran favorit el balear 
Zoel, on una fletxa de 
desempat després de 5/5 va 
ser per Abayà 10/8. A la gran 
final el gallec Gabriel Galante 
s’imposa per 7/3.  En arc 
compost l'olesà Ramon Raluy  
finalitza 6è amb 516 punts.  
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CAMPIONAT D’ESPANYA MENORS EN SALA 2012 
Alba Ubach campiona d’Espanya en Menors de 14 anys i 

Jaume Abaya medalla de bronze per equips. 
 

 
Alba Ubach  -Tir Arc Olesa-, domina la 
categoria menors de 14 any. Per autonomies 
els arquers Tir Arc Olesa  pugen al podi per 
Catalunya aconseguint la medalla de bronze 
en menors 14 anys. Destacar a la categoria 
menors de 14 anys a Alba Ubach  es la nova 
campiona d’Espanya desprès de tenir que 
eliminar a la seva companya de club Judith 
Teruel a 1/8 de final  i a l’aragonesa Sarvise 
2/6. En semifinal Alba  s’enfronta a una de les 
favorites la madrilenya Galisteo que després 
de 5-5 es va tenir que llançar una fletxa de 
desempat, el 10 per Alba iva ser decisiu. En 
la gran final, la serenitat i el  saber estar a la 
línia de tir d’Alba Ubach  donant mostra del 
seu potencial s’imposa a Paula per 6/2 i es 
proclama nova campiona d’Espanya.  

Per equips, Alba Ubach  i  Jaume Abaya  forman equip amb Laia Marimón 
aconseguien la medalla de bronze per Catalunya. 
 
 
 
 
 Altres olesanes a destacar: 
Adriana Pla  finalitza 9na. 
Mar Granero i Judith Teruel . 
En masculí altre dels 
destacats Jaume Abayà  
finalitza 8è després de caure 
a ¼ de final davant el campió 
d’Espanya Zoel de Balears. 
Abayà ha realitzat un brillant 
campionat. 
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 CAMP. CATALUNYA DE SALA BARCELONA 2012 
 

Onze medalles al català de sala de tir amb arc pels arquers de 
Tir Arc Olesa 

Al Pavelló de Bon Pastor – Barcelona- 
collia el campionat de Catalunya absolut 
i adaptat que va tenir una participació de 
193 esportistes on  la representació 
olesana aconseguia 5 títols de campió. 
Els Paralímpics Sergio Llamas , Josep 
Lluís Amador i Marta Alarcón  pugen al 
més alt del podi. En categoria de base 
Alba Ubach  revalida el títol en infantil i 
Guillem Figueres  o fa en cadet en arc 
compost. També, destacar les medalles 
d’argent categoria infantil  de Ramon Raluy   que suma 558 punts i es queda a 
tant sol 8 punts del guanyador. Adriana Pla  amb 395 punts es medalla de 
bronze. En Infantil masculí en arc recorbat, Aitor Martínez  manté la seva 
progressió i amb un excel•lent competició guanya la medalla d’argent amb 520 
punts. A 5 punts del seu company de club Jaume Abayà  es medalla de 
bronze. A la categoria aleví femení brillant 2na posició i medalla d’argent 
Judith Teruel  aconseguia 506 punts, mostrant el seu nivell en una gran 
evolució en la seva tècnica individual.         

LXIIè CAMPIONAT DE CATALUNYA EN OLESA DE 
MONTSERRAT 2012  
 

Set medalles pels joves esportistes Tir Arc Olesa on Adriana 
Pla, Arnau Granero i Gerard Teruel es proclamen campions 

Amb una bon dia per la practicade tir amb 
arc el Tir Arc Olesa organitza amb la FCTA 
el Vè  Catalunya Cadet i Menors de 14 
Anys que ha tingut la participación final de 
27 arquers i arqueres on els joves esportistes 
de Tir Arc Olesa sumen set medalles, 3 
d’Or, 2 de plata i dues de bronze. Al 
lliurament de medalles destacar la presencia 
del regidor d’Esports Pere Oleart, Francesc 
 Altarriba -presidente FCTA-  i Salvador 
Adrià -president TA. Olesa-. 
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LLIGA NACIONAL CADET I MENORS –Navarra i Toledo- 

 

Brillant participació dels 
nostres  representants que 
participen a la Lliga nacional 
de tir amb arc que te dues 
jornades disputades en 
Navarra i Toledo. Destacar al 
grup de Menors de 14 anys 
que assoleixen cinc  medalles, 
una d’or per equips  amb Alba 
Ubach .   Dues medalles 
d’argent també per  Alba per 
equips  i altre de bronze. Dues 
de bronze per Jaume Abayà .   

 
 
 
 
 
 

Adriana Pla guanya i Jaume Abayà es 2n al Ciutat de  
Lleida  

Amb una brillant 
participació  de 98 
esportistes i la pluja com la 
gran protagonista negativa, 
el Club Arc Pardinyes 
organitza el XX Trofeu de 
Lleida  amb 3 joves olesans 
presents, en infantil, 
Adriana Pla  es la 
guanyadora i en masculí 
Jaume Abayà  es segon. 
Dicson Diaz  en cadet es 4r 
classificat. 
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Lliga Catalana de Sala 2012/2011 

10 medalles ,  dues d’or, 
3 de plata i 5 de bronze, 
pels arquers Tir Arc 
Olesa  a la Lliga 
Catalana de Sala 
Destaquen les medalles 
d’or Alba Ubach  en 
Infantil i Guillen 
Figueres  en arc 
compost cadet. Quatre 
medalles de plata per: 
Judit Teruel  en aleví; 
Adriana Pla en infantil; i 

veterans JL. Amador . En arc compost Ramon Raluy . Les cinc de bronze per: 
Gerard Teruel  en esquirol; Arnau Granero  en benjamí; Marc Granero  en 
infantil i Marta Alarcón  en sènior femení. 

 

  Lliga Catalana d’Aire Lliure 2012 

Finalitza la Lliga Catalana aire lliure amb tres pr imer llocs pels 
arquers de Tir Arc Olesa 
 

Desprésde cinc jornades 
disputades a l’aire lliure 
finalitza la Lliga Catalana de 
tir amb arc que aconseguien 
els seus esportistes tres 
primers llocs. A la modalitat 
arc recorbat la victoria 
d’Adriana Pla  en categoría 
infantil femení que suma 
1385 punts. En arc compost 
infantil Ramon Raluy  es el 
campió amb 1038 punts. 
Matilde Teruel  en veteranes 
arc compost, es la guanyadora al sumar 1520 punts                  
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10 medalles pels olesans al XXXVè Provincial de 
Barcelona i XVè Vila d'Olesa 

 
 
 

Amb una brillant participació de 74 
esportistes el municipal de tir amb arc 
Agustí Valls va acollir el XXXVIè 
Provincial de Barcelona i XVè Vila 
d'Oles a on els arquers i arqueres de 
Tir Arc Olesa  aconseguien 10 
medalles, 6 primers llocs i 4 medalles 
d'argent. El campionat es va 
desenvolupar en dos jornades, de 
dissabte dia 5 i diumenge dia 6 de 
Maig 
 

 
En arc recorbat un fort duel entre Marc Soler i l’olesà Joan Alcoverro  en una 
final digna de tot un campionat. En veterans femení  arc compost, l’olesana 
Matilde Teruel  es la primera classificada amb 377 punts. En la jornada de 
dissabte va ser pels arquers de base. En cadet masculí gran triomf d'Antonio 
Perera amb 443 punts que millora la seva marca personal. 2n lloc també pel 
l’olesà  Aitor Martínez  425 punts. 
 
En categoria infantil femení domini de les olesanes amb el brillant triomf 
d’Adriana Pla , que recupera la confiança amb una bona participació al sumar 
532 punts i demostrant la seva millora tècnica,  pels 468 de la gran favorita 
Alba Ubach . En masculí Jaume Abayà  486 punts assoleix la medalla d’or. En 
arc compost Ramon Raluy  amb una bona segona sèrie es queda a tan sol 8 
punts del seu objectiu i aconsegueix la medalla d’or. 
 
En les categories de promoció destacar en Benjamí masculí el gran resultat 
d’Arnau Granero i Marc Teruel , que milloren les seves marques personals i 
aconseguien medalla d’or i d’argent amb les puntuacions 307 punts per Arnau 
i 274 pel Marc.  
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   4ra Lliga Local Trofeu Joan Gil 
Alcoverro, Souto, Aitor, Adriana, Abayà i Arnau 

guanyadors de la lliga local  
 

La Lliga Local 4r Trofeu Joan 
Gil proclama als seus 
guanyadors a les diferents 
categories en una matinal que 
la pluja no ha sigut 
protagonista. Joan Alcoverro , 
en arc recorbat i Manel Souto  
en arc compost han sigut els 
guanyadors. En veterans JL. 
Amador  en recorbat i Matilde 
Teruel en arc compost. En 
cadet Aitor Martínez . Infantil 
femení Adriana Pla  i en 
masculí Jaume Abayà . 

Ramon Raluy  ho fa en arc compost. En categoría benjamí Arnau Granero  es 
el guanyador. En promoció Juan Jiménez  i en arc long-now Carlos Pla . Arc 
NU Albert Guardia  

. 

Acaba el curs d'iniciació amb onze nous diplomats en tir amb 
arc. 

Finalitzat el curs d'Iniciació que va 
començar l'1 de setembre. Després 
de 10 hores de formació onze nou 
esportistes rebien de mans de 
Francesc Altarriba  -President de 
la Federació Catalana de Tir Amb 
Arc- els diplomes que els 
consoliden haver superat les 
proves de formació 
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ORGANITZACIÓ : 
 

Tir Arc Olesa ha 
organitzat 

Campionat 
Catalunya Cadets i 
Menors , Provincial 
de Barcelona Aire 
Lliure . Campionat 
oficials nacionals 
postals i lligues 
catalanes. 9 
jornades de la Lliga 
Local i els 
tradicional Vila 
d’Olesa 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. 
 
 

                        PROMOCIONS I CURSOS D’INICIACIÓ  
Tir Arc Olesa  organitza cursets d’iniciació dirigit a persones amb discapacitats 
i sense discapacitat. Aquesta 
temporada 2012 s’han fet 3 
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. Els cursos amb 
tingut la participació de vint 
nou futurs esportistes amb un  balanç positiu.  
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RECULL DE PREMSA 
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