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          Tir Arc  Olesa 

 
 

Nova temporada, nova Memòria esportiva  Tir Arc Olesa   2013. Un 
cop més la 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 Provincial Barcelona i Vila 
d’Olesa com el Trofeu Agustí Valls i 5ª Lliga Local Joan Gil que 
ha tingut 8 jornades. Organitza la 1ª Tirada Mixta en arc 
recorbat. S’han realitzat 3 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 
tercer any consecutiu a la Mostra d’Entitats. Cursos iniciació a  
empreses. Han hagut varies concentracions dels arquers de 
Catalunya a la nostra instal·lació. 
 

 
• En participació individuals destaquen, Campionat d’Espanya 

Cadet i Menors de 14 anys d’Olite –Navarra- en Sala i a  
Cambrils –Tarragona. Aire lliure. En Sala Ramon Raluy  es 
medallista. En aire lliure a Cambrils, Adriana Pla  aconsegueix 
dues medalles, una de plata i altre de bronze per equips.  . 
 

 
• L’arquer paralímpic Sergio Llamas  es proclama subcampió 

d’Espanya aire lliure en Cambrils –Tarragona- . 
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ESDEVENIMENTS PREVIST ANY 2014 
 
 

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, 6ª Lliga Local 
Joan Gil i la 2ª 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  
 
Seran clars objectius pels arquers de primer nivell del nostre club  
participar els dos Gran Prix Internacional classificatoris per la fase 
final d’equips. Els arquers de base Cadets i Menors de 14 anys, 
lluitaran altre any a la lliga nacional i als seus corresponents 
campionats d’Espanya de Sala i d’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.  
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Memòria esportiva 2013  
d’arquers i equips del Tir Arc Olesa 

 
 

Sergio Llamas medalla de plata al nacional Para-Arc hery 
celebrat a Cambrils 

 
 

La localitat tarraconense de Cambrils ha 
acollit des de 11 al 14 de juliol el 
campionat d’Espanya absolut i II 
campionat Adaptat  amb una 
participació de 141 esportistes i 
organitzat pel Club Arquers Cambrils, on 
l'arquer Tir Arc Olesa Sergio Llama s 
opte la medalla de plata  a la categoria 
de peu. 

 

 

 

 

Al nacional Para-Archery , 
destacar en  categoria de 
peu, Sergio Llamas  es 
medalla de plata amb 1010 
punts i en arc compost 
Altre arquer local Agustín 
Cubero  finalitza 4r amb 
988 punts. 

. . 
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3 medalles per Catalunya en equips al nacional cade t i menors 
celebrat a Cambrils on l’arquera Adriana Pla de Tir  Arc Olesa, 

guanye dues medalles, una de plata i altre de bronz e. 
 
 

Destacar a l'arquera local 
Adriana Pla  que guanya 
dues medalles, una de plata 
i altra de bronze per equips 
amb Catalunya. Adriana  
conjuntament amb 
Magdalena Taje i Marina 
Ventresca  aconseguien la 
medalla de plata de la 
categoria. Per equips mixte 
Adriana  forman parella amb 
Jordi Cubiró i assoleixen la 
medalla de bronze.  En 

noies individual, la millor catalana es la nostra representant Adriana Pla  va 
ser 9a a la fase de classificació amb 507 punts  i no pot amb la navarra Irati 
que guanya per un disputat 6/4 en la 2à eliminatòria.. 

D’altra banda, més arquers Tir Arc Olesa  presents al campionat d’Espanya,  
en categoria cadet  Jaume Abayà  i Carlos Alcazar  van caure eliminat davant 
els seus company catalans Alex Vidal  i Arnau Peña . Abayà  cau en la fletxa 
de desempat i Carlos  per 6/2.  

En categoria de menors, el debutant Aitor Bautista  pateix a la fase de 
classificació i suma 237 punt. 
En la segona jornada Bautista  
dona la sorpresa i derrota al 
basc Bajo per un clar 6/2. 
Bautista  davant l’asturià 
Muñoz no va poder mantenir el 
nivell i es derrotat 6/0. En 
noies, l’olesana Judith Teruel  
es 11à en la general amb 299 
punts i cau eliminada a la 1ra 
ronda  davant la la galega 
Guerrero 6/2. En arc compost, 
Aitor Martínez  va patir en el seu debut nacional i li va costar adaptar-se al 
vent per acabar sumant a la fase de classificació 486 punts. 



5 
 

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

 
 
 

Catalunya torna d’Olite amb 2 medalles en el nacion al 
cadet i menors en sala . 

L’arquer Tir Arc Olesa   
Ramon Raluy , en arc 
compost,  es 2n en aquesta 
divisió amb 509 punts.  

Altres destacats:  Adriana 
Pla, es la millor catalana 
 classificada en cadets. 
Judith Teruel  ho fa en 
menor, guanyant una 
eliminatòria. Destacar el 
debut de Carlos Alcazar  
que va caure davant el 

subcampió per un ajustat 6/4. Jaume Abayà  i Mar Granero  no pasen de la 
primera ronda. 

 En categoria Menors finalitzen 7es amb: Elena Fuentes, Ruth Recasens i 
Judith Teruel amb 1553 punts. 

 
 
 CAMP. CATALUNYA DE SALA CASTELLAR 2013 

 

Brillant paper dels arquers Tir Arc Olesa al català de sala on 
han assolit 12 medalles. 

 Tir Arc Olesa al català de sala 
celebrat a Castellar del Vallés ha 
aconseguit 11 medalles, 3 d'or, 6 de 
plata i 2 de bronze ha sigut el "boti" 
dels olesans.  XLVIè Campionat de 
Catalunya  i VIè Campionat Para-
Archery 

Destacar les 3 medalles d'or 
aconseguides en arc recorbat, Sergio 
Llamas  en el campionat Para-Archery 
al sumar 490 punts i acabar 9è a la 

general absoluta. També Marta Alarcón  es la campiona amb 346 punts, 
Marta acaba quarta de la general i es queda a tan sol  8 punts de la medalla 
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de bronze a l'absolut. Agustin Cubero en el Para-Archery es medalla de plata 
amb 425 punts i finalitza 12è a la general abosult. Altres dels destacats, 
Carlos Alcazar  que a la categoria Infantil es proclama campió amb la seva 
millor marca personal  533 punts. En femení Mar Granero  es medalla de plata 
amb 502 punts. Al segon lloc altre olesà Aitor Bautista  que també millora la 
marca personal i suma 493 punts. En categoria dels més petits Raül Crespo  
es el nou  campió de Catalunya amb 268 punts mantenint la seva regularitat. 
En categoria cadet Adriana Pla  es 2na amb amb 450 punts. Jaume Abayà es 
bronze al guanyar per 6-2 a Roger Hermosillas -Caldes-. En Aleví masculí Nil 
Saumell  es medalla de plata realitzant un brillant competició amb marca 
personal 502 punts. en aquesta categoria Bran Rodriguez es queda a sol  6 
punts de la medalla de bronze. En benjamí, Arnau Granero  amb una 
magnifica marca 268 punts es medalla de bronze. En aquesta categoria Marc 
Teruel  es 7è amb 186 punts i Joan Molina  que debuta com arquer es 8è amb 
176. En la categoria dels més petits destacar la participació de Clara 
Soberbio  que assoleix la medalla de plata amb 228 punts, a sol 11 punts de 
la campiona, l'olesana va tenir un bonic frec a frec per la lluita pel títol amb 
l'arquera de Tarragona, Iria Pana. Els nens, acaben empatats a 227 punts 
Roc Rubio i Gerard Teruel . En arc compost cadet  Ramon Raluy  va estar 
lluny de la seva marca propiciat pels problemes de material i conseguia la 
medalla de bronze al sumar 453 punts. 

La resta de companys, en sènior masculí Salvador Adrian  acaba 7è de la 
general. En cadet masculí Dicson Diaz  es 6è. En infantil Joel Amores  es 4r 
amb 342 punts. En aleví femení Judith Teruel  també es 4ta  amb 488 punts i 
es queda a sol 8 de la medalla de bronze. En categoria de Novell, altre arquer 
que debuta Juan Luis Molina  que es 8è amb la brillant marca de 522 punts. 

 
Once medalles pels arquers Tir Arc Olesa en la Llig a 

Catalana de Sala 2013 /2012. 

Després de quatre jornades 
disputades finalitza la Lliga 
Catalana de Sala amb 11 
medalles pels esportistes Tir 
Arc Olesa, que guanyen 3 
medalles d’Or, Judith 
Teruel, Raül Crespo i 
Ramon Raluy ,  més 3 de 
plata  i 5 medalles de 
bronze. 
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En arc recorbat categoria Esquirol, destacar al guanyador Raül Crespo,  que 
suma 788 punts mostrant en aquesta categoria la seva superiorita i es 
proclama campió. Altre destacat en aquesta categoria  Gerard Teruel , es 
medalla de plata amb 717 punts. Altra destacada Clara Soberbio  que suma 
417 punts i finalitza 2na i guanya la medalla de plata. En categoria Aleví 
femení Judith Teruel  es la guanyadora al sumar 1537 punts, mostrant Judith 
el seu potencial. Referent als nois, Nil Saumell , es fa amb la medalla de 
bronze a la mateixa categoria aconseguint 907 punts. 

En categoria infantil masculí Carlos Alcazar  guanya la medalla de plata 
aconseguint sumar 1423 punts. Altre medalla de bronze es per Aitor Bautista  
que té un gran final i acaba amb 1239 punts. En femení, destacar Mar 
Granero  guanya la medalla de bronze amb 1505 punts. A la categoria cadet 
destacar la medalla de bronze Adriana Pla , que tot i ser infantil participa a la 
superior categoria, Adriana suma 1454 punts superant-se a cada dia més a 
cada jornada. En arc compost d’Or, en cadet masculí, per Ramon Raluy  que 
domina la Lliga amb 1550 punts. El sènior Manel Souto  es medalla de bronze 
amb una gran marca 1700 punts  

 

Sis títols de campions de Catalunya pels arquers Ti r Arc 
Olesa. 

 

La ciutat de Terrassa a viscut el 
LXIV Campionat de Catalunya 
Absolut i XVI Para-Archery amb 
el nostre club que han assolit 10 
medalles, 6 d'or, 2 de plata i dues  
de bronze. Manel Souto ,  Adriana 
Pla, Aitor Bautista, Clara 
Soberbio, Aitor Martínez i José 
Molina  son els nouns campions de 
Catalunya a la seva categoria. 
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Quatres medalles pels arquers Tir Arc Olesa al cata là 
Round 900. 

Bon paper 
esportiu pels 
arquers Tir 
Arc Olesa  al 
sumar 4 
medalles a 
l'inici de 
temporada: 
Basili Garcia  
campió, plata 

per Jaume Abayà  i bronze pel JL. Amador  i 
Dani Pascual en el Campionat de Catalunya 
Round 900 i Memorial Jordi Adell que ha estat organitzat per la FCTA i el Club 
Arquer Montjuïc on han participat 125 esportistes. 

 

                   Campionat de Catalunya de Camp 

La localitat de Caldes de Montbui 
el nostre arquer Basili Garcia  es 
proclama campió del  XLIV 
Catalunya de Camp de 
Veterans  i valedor per la 5à lliga 
Catalana de la categoria de 
veterans. Basili Garcia 
aconsegueix el campionat amb la 
puntuació de 359 punts 
demostrant el seu potencial en 
 Caldes i amb la millor marca del 
campionat, tan sol  igualat per 
Felip -del club Arquet 7-. Basili  

també guanya la lliga catalana de Camp. 
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Lliga Catalana d’Aire Lliure 2013 

 

Bons resultats pels nostres arquers i 
arqueres a la Lliga Catalana 2013 
han assolit set medalles , 4 
primeres llocs, 2 segons i 2 
tercers llocs .  
 
Els guanyadors han estat: 
Salvador Adrian  en sènior: 
Adriana Pla i Carlos Alcazar  en 
cadets i Aina Pla  en benjamí. 2ns 
llocs per Clara Soberbio  i Aitor 
Bautista  en benjamí i infantil. Els 
3ers llocs per: Arnau Granero en 
aleví i Roc Rubio  en benjamí. 

 
10 medalles pels olesans al XXXVIIè Provincial de 

Barcelona i XVIè Vila d'Olesa 
 

Amb la brillant participació de 75 
arquers al municipal de tir amb arc 
Agustí Valls es celebra aquest cap 
de setmana 4 i 5 de maig el XVIIè 
provincial de Barcelona  i el 
XVIè Vila d'Olesa  d'aire lliure. Els 
arquers de Tir Arc Olesa 
aconseguien 13 medalles, set 
medalles d'or, quatre de plata i 
dues de bronze. 

Referent als arquers locals en arc 
recorbat, destacar en sènior 

Agustín Cubero  que es proclama campió en sènior al derrotar al Marc 
Exposito -Montjuïc- per 6-0. També destacar la medalla de bronze 
aconseguida per Joan Alcoverro  que en una eliminatòria molt disputada per 
la medalla guanya per 6-5 davant Raül Quiles. En cadet masculí Carlos 
Alcalzar  dona la grata sorpresa al sumar 557 punts i assolir la medalla de 
plata. En femení medalla d'or per Adriana Pla  - En categoria infantil femení 
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Judith Teruel en medalla d'or amb 418 punts. En masculí Aitor Bautista  
guanya amb 347 punts. En aleví masculí victòria de l'olesà Arnau Granero .  
En femení les olesanes mostren el seu potencial amb un frec a frec que 
guanya Aina Pla  a la seva companya de club Clara Soberbio  amb una 
diferencia de 5 punts, 299 per Aina pels 294 de la Clara. A la categoria dels 
més petits Raül Crespo es 2n amb 289 punts i 3r Izan Vega 198. En arc 
compost cadet Aitor Heredia  guanya amb 556 punts. En categoria novel Luis 
Molina  es tercer amb 463 punts. En sènior arc compost destacar el 2n lloc de 
Basili Garcia amb 642 punts.                                      

 

5à  Lliga Local Trofeu Joan Gil 
 

Amb una excel·lent participació, 
finalitza la 5à Lliga Local Trofeu 
Joan Gil que ha tingut 8 jornades 
que es va iniciar el mes d’Abril 
fins l’última jornada disputada el 
mes de Setembre.  

Destacar en arc recorbat sènior el 
guanyador Salvador Adrian  que 
suma a llarg de la lliga 2581 
punts. 2n classificat Sergio 

Llamas  amb 2355 i 3r lloc Pasqual Aguilar amb 2278 punts. En veterans JA. 
Siguero  es el guanyador amb 2072 punts. Cadet femení Adriana Pla  amb els 
566 punts d'aquesta jornada aconsegueix la seva millor marca de la 
temporada mostran la seva progressió. En masculí la victòria ha estat per 
Carlos Alcazar  amb 2833 i 2n Jaume Abayà  amb 2730. En infantil, Aitor 
Bautista  suma 2158  punts. En promoció 30 metres Joan Miquel Graell  1452 
punts i 2n Juan Jiménez  1438. En alevins 30/18 m victòria per Marc Teruel 
1482 punts, 2n Arnau Granero  946 i 3r Miquel Graell . En alevis 18 m la 
femenina Ingrid Aguilar  es la guanyador i en masculí Bran Rodriguez . 
Categoria benjamí femení, destacar les millors marques personals de l'any 
aconseguides per Clara Soberbio  i Aina Pla  que amb 324 i 315 punts acaben 
com a les millors. En masculí Roc Rubio  es el guanyador amb  1314 punts, 
seguit de Raül Crespo  1175 i Joan Molina . En arc compost sènior Basili 
Garcia   amb 2187 i a la categoria cadet Aitor Martínez  fa el propi amb 2242 
punts. En Novell José Molina  es el guanyador. En arc longbow  1er Pedro 
Molina  i 2n  Carlos Pla  amb 396.                       
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                     CURSETS D’INICIACIÓ 
 
 

Tir Arc Olesa  ha organitzar 3 cursos d’iniciació amb una particip ació de 
27 nous esportistes. 

 

 

 

 
 
 
 
 

ORGANITZACIÓ : 
 
Tir Arc Olesa ha organitzat 
Campionat  Provincial de 
Barcelona Aire Lliure . 
Campionat oficials nacionals 
postals i lligues catalanes. 8 
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. 
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Experiencia positiva amb els treballadors FM 
Logistic 

Molt bona experiència en la 1ra jornada de iniciació al 
tir amb arc amb treballadors de l'empresa FM 
Logístic,  ha sigut tot un èxit amb la participació de 17 
esportistes.  Normes bàsiques del tir amb arc. Primer 
contacte amb l'arc. Primeres sensacions de tir. 
Anotació de puntuació i sensacions de la competició, 
propicia una jornada completa on els participants que 
van dinar al mateix camp de tir i es porten un gran 
record de l'estància al municipal Agustí Valls. El 
president Tir Arc Olesa, Salvador Adrian , va lliurar a 
tots els participant d'un diploma al superar els mínims 
coneixements del tir amb arc 

 

 

                 PROMOCIONS I CURSOS D’INICIACIÓ  
 

   La 5a Mostra d'entitats  
 
A l'apartat més social,  Tir Arc lesa  
participa altre any mes 5a Mostra 
d'Entitats que va organitzar 
l'Ajuntament d'Olesa. Tenim que 
destacar on més d'una centenar de 
persones van visitar el nostre estand 
que van 
gaudir de 

les 
primeres 

sensacions al llançar les primeres fletxes. Va ha 
ver "overbooking"  entre les hores 11:30 fins 
13:30 h al dematí i en jornada de tarda de 17 h 
fins 20 h va ser constants.  
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RECULL DE PREMSA 
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