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DADES DE L’ENTITATDADES DE L’ENTITATDADES DE L’ENTITATDADES DE L’ENTITAT    
 
TIR ARC OLESA 
CL. Colon nº 98, baixos 2na    /  Notificació: Apartat Correus 209 
Telèfon: 937785132   /  
 
WWW.arcolesa.org   taolesa@arcolesa.org  
www.facebook.com/taolesa www.twitter.com/arcolesa 
 

Nª Registre entitats esportives:     06577 

N.I.F. G59815894 

Antiguitat:  14/09/1990 

Nom del President: Sr. Sergio Abayà Martínez 

 

JUNTA DIRECTIVA:  

    President:    Sr. Sergio Abayà Martínez 

   Vicepresidenta:  Sra. Gemma Cases Menta 

   Vicepresident:    Sr. Domènec Paloma Sancho 

   Vicepresident:    Sr. Manuel Llamas Muñoz 

   Secretari:    Sr. Josep Lluís Amador Núñez 

   Tresorer:    Sra. Roser Taravilla Pardo 

   Vocal:      Sr. Carlos Pla Perea 

                    Sra. Lourdes Barba Segura 

                    Sr. Emilio Alcazar Benito 

Sr. Josep Teruel Alcalà                                                        

Sr. Basili Garcia Mercè                

Sr. Màximo Salamanca Salamanca 
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PRESENTACIÓPRESENTACIÓPRESENTACIÓPRESENTACIÓ    

 

Tir Arc Olesa va ser creat l'any 1990 con a resposta d'un grup de persones per 
tal de poder practicar aquest esport de forma organitzada. 

L'objectiu prioritari del Tir Arc Olesa és desenvolupar aquest esport amb 
projectes i estratègies basats en la promoció d’aquest esport tant aire lliure com 
a sala i a  través de les seves diferents modalitats. 

Actualment Tir Arc Olesa té més de 120 socis i compte amb 96 llicencies 
federatives, espanyola, catalana i federació de discapacitats. (7) Monitors 
titulats i (1) Jutge.                                                                              

Tir Arc Olesa s'encarrega d’organitzar cursets iniciació, jornades de promoció 
i campionats; així com dur a terme la formació dels arquers de base. 

Però no és tot competició, també s'organitzen activitats més lúdiques, així com 
xerrades i jornades de sensibilització. 

MISSIÓ 

Promocionar, gestionar i coordinar la pràctica esportiva per a tothom. Així 
mateix, fomentar la integració a la societat mitjançant l’esport adaptat 
(competició, promoció, oci i lleure,...) i aplicar tècniques necessàries per a que 
totes les persones amb o sense discapacitat  puguin accedir a l’esport, així com 
a les instal·lacions esportives. 

VISIÓ 

Convertir-se en l’entitat del tir amb arc per a tothom inclòs l’esport adaptat de 
referència per a les persones amb discapacitat,  centrant-se bàsicament en la 
vessant esportiva del tir amb arc, saludable i lúdica, cercant la col·laboració 
d’altres entitats de caràcter esportiu i social a fi de que l’esport per tothom sigui 
també  totalment inclusiu per a persones amb discapacitat. 
El lema d’aquest club és “ESPORT PER TOHOM” 
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MEMÒRIA ESPORTIVA 2015MEMÒRIA ESPORTIVA 2015MEMÒRIA ESPORTIVA 2015MEMÒRIA ESPORTIVA 2015    

 

Any de 25 Aniversari 2015/1990. Any de nova imatge de club amb logo nou. 
Temporada positiva  en un any intens en activitats,  tant en l’apartat esportiu 
com organitzatiu. La Memòria reflexa  la trajectòria dels nostres esportistes, així 
com els esdeveniments que han estat organitzats sota la responsabilitat del 
club.  
 

• S’ha d’organitzat al camp de tir municipal diferents activitats esportives:  
o Campionat Provincial Barcelona i Ciutat d’Olesa com el Trofeu Agustí 

Valls.  
o 7ª Lliga Local Joan Gil amb 8 jornades de competició.  
o Organització de  la 3a Tirada Mixta per Parelles.  
o Realització de 3 Cursets d’Iniciació dirigits a nens i nenes entre 6 a 

17 anys i per adults.  
o També jornades dirigides al col·lectiu de persones amb 

discapacitats.  
o Cursos iniciació a  empreses.  
o Hem esta present per sisè any consecutiu a la Mostra d’Entitats. 
o Hem fet xerrades a escoles, aquest any Escola Puigventós. 

 
• En participació individuals destaquen,  

o Campionat d’Espanya Cadet i Menors de 14 anys en Valdemoro  –
Madrid- amb medalla de bronze Pere Sucarrats. Lliga Naciona 
cadet Adriana Pla aconseguia la medalla de bronze. Al nacional 
participen, Adriana Pla, Carlos Alcazar, Bran Rodríguez i Lucas 
Marne.  

o Campionat Catalunya absolut, Josep Reche, Manel Souto i 
Adriana Pla medalla de plata en sèniors. En júnior medalla d’ Or 
per Pere Sucarrats. 

o  En arc compost Jesús López medalla de bronze al Catalunya i en 
el nacional d’ Arc Adaptat medalla de plata en Cambrils.  
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ACTES 25 ACTES 25 ACTES 25 ACTES 25 ANIVERSARIANIVERSARIANIVERSARIANIVERSARI    

El 25 Aniversari una 
realitat 

Divendres 27 de març  es va 
presentar a la Sala de la 
Comunitat Minera Olesa l'acte 
de presentació del 25 
Aniversari Tir Arc Olesa 

Força presència de socis i 
simpatitzants van omplir la sala 
 i amb la presència de les 
autoritats, Salvador 
Prat (alcalde d'Olesa), Pere Oleart (regidor d'esports), Francesc 
Altarriba (Pte. FCTA), Josep Giménez (Pte.FCEDF) i el president del 
club Sergio Abayà. També va assistir a l'acte Mercè Jou (diputada de la 
Genenralitat de Catalunya. 

Abans de presentar l'acte Joan Pascual (Olesa Ràdio i la Xarxa) va demanar als 
presents fer un minut de silenci en honor a les víctimes del tràgic accident aeri 
patir a la localitat de francesa de Barcelonette que van morir 150 persones. Ha 
sigut un minut molt emotiu. Després d'aquest sincer homenatge, Joan Pascual 
explica en què consistirà l'acte i després presenta a les autoritats.  

Obre el torn de paraula Sergio Abayà, (Pte. Tir Arc Olesa) que destaca entre 
altres coses, que és l'esforç de tots al llarg d’aquests  25 anys  la gran força de 
l'entitat i que l’ha convertit en  tot un referent a Catalunya i Espanya. Abayà va 
presentar com a gran novetat, la nova samarreta del club amb el nou logo del 
25 Aniversari.  

 Seguidament Abayà parla del llibre que s'ha editat des dels seus inicis 
1990/2015 i els nens i nenes del club son els grans protagonistes portant un 
llibre a les seves mans. Presentació de nou logo i els cartells de competicions 
que Tir Arc Olesa organitzarà aquesta temporada: inici 29 març última jornada 
21 de setembre de la 7a Lliga Local, 17 de Maig, campionat Provincial i Vila 
d'Olesa, 24 de maig Campionat Catalunya cadets i menors de 14 anys i 14 de 
juny 3a tirada Mixta per Parelles. El mes d’octubre com tancament 25 
Aniversari, es farà un dinar on els reconeixements a esportistes, directius i 
persones que han fet possible que el  Tir Arc Olesa continuï fent camí. 
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Tot un èxit la 
Inauguració de 
fotografies 25 
aniversari 
Divendres 15 de maig a les 
19 hores a la Casa de 
Cultura Sala 2 es va 

inaugurar 
oficialment l'exposició de 

fotografies 25 Aniversari Tir 
Arc Olesa que van passar 
quasi un centenar de 
persones que van gaudir 

les més de 100 fotografies, tot un recull de la història dels 25 anys triomfals de 
Tir Arc Olesa. A l'acte inaugural van estar presents les autoritats Salvador 
Prat -alcalde en funcions-, i els alcaldables: Pilar Puimedon, Mercè Jou, 
Mireia Montfort, el President FCTA Francesc Altarriba,  Domènec Paloma i 
el president del club Sergio Abayà.  

 

Tir Arc Olesa 
tanca amb un 
dinar els actes 
de 25 
Aniversari 

 El Club Tir Arc 
Olesa ha  tancat 
l’últim acte de 25 
Aniversari amb un 
dinar al restaurant 
Cal Felip on s’han 
reunit unes 55 
persones, entre elles, 
les autoritats, Pilar 
Puimedon (alcaldessa d’Olesa) i Jordi Martínez (regidor d’esports).Josep 
Giménez president FCEDF i M. Alba Altarriba representant  de la FCTA 
i Sergio Abayà, president TA. Olesa. L’acte ha estat presentat pel 
periodista Paco Riojo. 
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Paco Riojo abans d’iniciar l’acte 
llegia l’escrit enviat 
per Ivan Tibau (secretari d’espor
ts de Catalunya) que excusava la 
seva presència, i entre altres 
coses deia “En aquest temps, heu 

apostat per la formació d’arquers, 

però també per la competició, 

cosa que us ha projectat en 

l'àmbit internacional. Sou un dels 

grans del tir amb arc a Catalunya 

i l’Estat”. Riojo també fa lectura de la carta que Domènec Paloma (expresident 
TAO) que no va poder assistir per problemes de salut. L'acte ha estat molt 
emotiu ple de sorpreses amb detalls d’agraïments, regals a la petita Lucia, a JL. 
Amador, felicitacions i molta emoció de veure persones 
que des de la fundació del club l’any 1990, rebien en 
mans de les autoritats el reconeixement als socis 
fundadors, expresidents, entitats i als esportistes que 
han fet més gran a TA. Olesa, Hi ha participacions 
internacionals, paralimpíades, campionats del món i 
europeus, com als que han assolit títols i podis en 
campionats d’E spanya i Catalunya. 

En els parlaments, destacar les paraules de Pilar 
Puimedon (alcaldessa d’Olesa) que anuncia als 
presents que la Generalitat ha donat el vistiplau al canvi 
urbanístic que ara serà d’equipaments donant via lliure 
a la desitjada galeria de tir amb arc prevista al mateix camp de tir municipal on 

ja es podrà entrenar i 
promocionar el tir amb arc durant 
els 365 dies de l’any. Pilar 
Puimedon, també felicita al club 
pels seus èxits, per la 
integració de persones amb 
discapacitat i pels èxits dels 
esportistes. Josep Giménez, 
president FCEDF, també s’honra 
que la FCEDF tingui clubs federats 
que han fet molt i estan treballant 

amb el col·lectiu  de discapacitats per la promoció d’aquest esport a reu de 
Catalunya.  
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ARQUERS I EQUIPS DEL TIR ARC OLESAARQUERS I EQUIPS DEL TIR ARC OLESAARQUERS I EQUIPS DEL TIR ARC OLESAARQUERS I EQUIPS DEL TIR ARC OLESA    
 

COMPETICIONS NACIONALS 2015 
 

En aire Lliures. Lliga Nacional cadet, 
destacar la medalla de bronze d’Adriana 
Pla. 

Abril 11 i 12 en les instal·lacions de la Rfeta a la  
Comunitat de Madrid, es va disputar la 1ª 
jornada de Lliga Nacional Cadet i Menors de 14 
anys, on participava Adriana Pla.  Sumades 
dues  sèries molt regulars 293/293 i  amb un 
total de 586 punts es situa 5a de la general 
d’un total de 27 esportistes dones. En les 
eliminatòries de la  jornada de diumenge 
 Adriana passa dues rondes. En ¼ de final en 

una lluita igualada, intensa d’altíssim nivell amb la representant de balears 
Sara Diez (actual campiona d’Espanya de sala) Adriana s’imposa per 7/5 i 
passa a semifinals. En la lluita per les medalles, l’arquera Tir Arc Olesa lluita 
amb la madrilenya Paula Gutiérrez, que va ser 1a a la fase de classificació i 
s’imposa a la nostra arquera per un ajust 4/6. Adriana al final guanya medalla 
de bronze.   

Pere Sucarrats 
medalla de bronze al 
nacional cadet-
menors celebrat en 
Madrid 
 

 L’olesà Pere Sucarrats es 
penja la medalla de bronze al 
campionat d’Espanya categories 
menors en arc compost i obté dos rècords de Catalunya. Destacar la 
brillant participació dels components Tir Arc Olesa on tots els representants van 
passar el tall per la lluita de medalles.  

Pere Sucarrats guanya la medalla de bronze després de realitzar 641 punts a 
la fase prèvia que va ser 3r. En les eliminatòries es queda a tant sol 3 punts de 
la final a fer 143 punts per 146 del guanyador. Per la lluita de la medalla tot i 
començant perden, la seva serenitat, li fa guanyar punts, i a les 3 ultimes 
fletxes acabar com un campió amb un 30 i li dóna la medalla de 
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bronze. Sucarrats també batre els rècords de Catalunya en la distancia de 50 
metres amb la marca 303 punts i a les eliminatòries  amb 143 punts .  

Altres destacats en categoria cadets, Adriana Pla, ha sigut la millor catalana 
finalitzant 5a després de sumar a la fase prèvia 583 punts i caure eliminada a ¼ 
de final amb una fletxa de desempat que li va allunyar d’entrar en semifinals 
per la lluita de les medalles.  

Carlos Alcazar va estar competitiu i suma 583 punts que li va situar 
20è. Carlos en una gran eliminatoria guanya al gallec per un 6/4. 1n 1/8 de 
final es troba al català Arnau Peña, un dels favorits a medalla que derrota 
a Carlos 0/6. 

Referent a Bran Rodríguez, és 26è i realitza 538 punts que és millor marca 
personal i clasificar-se per les eliminatòries la sort li propicia com rival l’arquer 
basc Extebarria, que ha estat el nou campió d’Espanya. 

En categoria menors, Lucas Marne  millora la seva marca personal i amb 522 
punts, es va clasificar 29è. 

 

Jesús López 
medalla de plata 
en Arc Adaptat en 
el nacional de 
Cambrils 
 

Cambrils –Tarragona- ha 
sigut seu del 
68è campionat 
d’Espanya de tir amb arc 
absolut i 4a d’Arc Adaptatque ha tingut la participació a prop dues-centes 
esportistes, entre ells, sis de Tir Arc Olesa.   

Destacar en arc compost sènior en Arc Adaptat Jesús López que a la fase 
prèvia es va situar el 31è de la general absoluta amb 669 punts i en Arc Adaptat 
aconseguia la medalla de plata, just a 6 punts del campió. López va entrar a les 
rondes eliminatòries i va caure eliminat a 1/16 de final 140/145 per Sànchez 
(C.Lleó).  

Altre destacat, Manel Souto que formen equip amb Catalunya es queden a les 
portes de la medalla de bronze per 213/224 davant Castella Lleó. Catalunya 
amb Souto, Gómez i Lijarcio, empaten amb el campió i guanyen Aragó per 
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sortir derrotat davant Balears que va allunyar al català de lluitar per la medalla 
d’Or.  

Altra destacada en arc recorbat, Adriana Pla, tot ser arquera cadet, debuta al 
nacional absolut mostrant les bones condicions i es va situar al lloc 25à que va 
donar opció de passar a les eliminatòries on s’imposa a la també 
catalana Nàtalia Grabowska 6/2. En 1/8 de final és la balear Magali, arquera de 
l’equip nacional- que va haver de treure el millor per superar a la nostra jove 
per 2/6. Per equips recorbat femení Catalunya, amb Adriana, Nàtalia i M. 
Pilar, se situen a la 6a posició.  

La resta d’arquers, en arc compost absolut Antonio José Garcia, aconsegueix 
marca personal amb 625. En arc Adaptat, Josep Lluís Amador es queda a les 
portes del bronze en sumar 469 punts i al 5à lloc Hèctor Garcia obtenint  
millor marca personal al sumar 441. 

 

Al nacional 
cadet i 
menors de 
14 anys de 
Sala 
celebrat 
en 
Valdemoro 

Bon paper  dels 
nostres 4 esportistes que milloren marques personals: Adriana i Carlos Alcazar i 
debut de Bran Rodríguez. En categoria menors, altre debutatnt  Lucas Marne 
que es situa entre els millors.  

 
 

COMPETICIONS A 
CATALUNYA 2015 
 

8 medalles   Ct 
Catalunya de base 
St. Andreu de la 
Barca. 
 

El XLVIII campionat 
Catalunya en Sala de 
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Cadets i Menors de 14 Anys  ha tingut la participació de 84 esportistes, que 
representen a 17 clubs, on destaca Tir Arc Olesa, el club  que aporta més 
participants, 14 esportistes.  

La primera competició de l'any 2015 propicia a la representació olesana 3 
medalles d’or, 4 de plata i 1 de bronze. Dues medalles d’or en categoria 
aleví en nois Lucas Marne domina  la categoria al sumar 549 punts  i en 
femení  Aina Pla torna a ser la millor mostrant al sumar 535 punts. En benjamí 
femení Julia Galera amb 288 ratifica el seu bon moment de forma i es 
proclama campiona, la medalla de plata és per Clara Soberbio amb 269 punts. 
En nens, Roc Rubio al sumar 263 punts i és 5è.  Categoria cadet masculí 
destacar a Carlos Alcazar  en la fase d’eliminatòries ha esta brillant i 
Carlos mostra la bona cara en la gran final no pot davant el favorit i Aitor 
Bautista es 5è.                       

 

En infantil, bon duel entre companys que sumen a la prèvia els mateixos punts 
534. En les eliminatòries en semifinal es troben els dos companys de club Bran 
Rodríguez i Nil Saumell el pas a la gran final es té que decidir en una fletxa 
de desempat, la sort va caure de banda de Nil que no pot en la final i surt 
derrotat per un ajustat 6/4. Bran Rodríguez es 4a. En categoria de les més 
petites destacant Leire Garcia que guanya la medalla de plata amb 238 punts i 
a tant sol 3 punts es situa la seva companya de club Iria Garcia que dona la 
grata sorpresa i es penja el bronze. Ona Rubio es 8a al sumar 211 punts. En 
aleví Arnau Dièguez debuta en un campionat de Catalunya els nervis li fan una 
mala jugada i va sumar 443 punts i es situa 11è. 

 
6 medalles al 
Campionat Catalunya 
Absolut en Sala 
celebrat en 
Torrefarrera –Lleida 
 
Basili Garcia en veterans arc 
compost i doble medallista JL. 
Amador en veterans absolut i 
Para-Archery. També en para-
archery campions Sergio 
Llamas, Marta Alarcon i plata 
Hector Garcia 
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El nostre arquer veterà en arc compost Basi Garcia ha competint  en 
Saragossa al XXXV Trofeu Virgen del Pilar serie FITA 1440. Basili després de 
les quatre sèries a 70/60/50/30 metres finalitza en 2n lloc de la classificació 
amb 1343 punts i a tant sol 7 punts  
 
 

Finalitza la Lliga 
Catalana amb 11 
podis pels arquers 
Tir Arc Olesa 
Després de quatre jornades 
disputades la Lliga Catalana 
d’Aire Llibre arriba a la 
conclusió amb participació de 
481 esportistes on els 
arquers de Tir Arc Olesa 
sumen 11 podis, 3 títols de 

campions, tres medalles de plata i 5 de bronze.   

 En arc recorbat destacar la bona temporada dels joves esportistes, que aviat 
seran els abanderats destacant del club on la victòries en categoria 
cadet d’Adriana Pla, mostrant el seu potencial assolint 1807 punts.  

Altra guanyadora Júlia Galera que ha tingut a les més perilloses adversàries 
han estat les seves companyes de club Clara Soberbio i Aina Pla que han 
dominat el podi en categoria aleví femení. 

 El tercer títol és per Leire Garcia, la més petita del campionat aconseguint 
sumar 943 punts i nou rècord de Catalunya amb 324 punts. També destacar  els 
886 punts d’Ona Rubio que ha sigut la 2a classificada.   

En cadet masculí Carlos Alcazar aconsegueix la medalla de plata al sumar 
1748 punts. Les medalles de bronze han sigut 5.  

En sènior homes, Salvador Adrian es 3r classificat amb 1687 punts 
demostrant la bona temporada. JL. Amador en veterà ha obtingut 1603 punts. 

 Arnau Dieguez en aleví, i Iria Garcia en benjamí femení completen els podis. 
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Dos rècords de 
Catalunya en la Lliga 
Catalana d’Aire 
Lliure 2015 

Adriana Pla a la 1a jornada 
d’aire Lliure de Lliga Catalana 
aconseguia batre el rècord de 
Catalunya categoria cadet amb 
623 punts en les sèries 
(315/308).  Leire Garcia 
Callejon també es fa amb el 

rècord  Catalunya de  categoria esquirol amb 310 punts 
     Adriana Pla                                Leire Ga rcia 
 
 
 

Vuit medalles 
al català 
absolut 
celebrat a 
l’Arboç 
 

Tres medalles d’or 
quatre de plata i 1 
bronze el botí de Tir 
Arc Olesa LXVIè 
Campionat de 
Catalunya  absolut

 i el XVIIIè campionat Arc Adaptat. Destacant les medalles d’or del 
junior Pere Sucarrats i en Arc Adaptat Jesús López doble medallista 
i JL. Amador en veterà. 

Amb participació de 87 esportistes amb 11 integrants  de Tir Arc Olesa 
que han donat la cara en les categories sèniors d’arc recorbat i d’arc 
compost destacant el retorn de Josep Reche amb un la fletxa de 
desempat se l’escapa la medalla d’or i el títol de campió i en arc 
compost, Manel Souto sis punts el van separar del campionat, altre dels 
destacats Jesús López, esportista d’arc adaptat que ha sigut doble 
medallista a l’assolir la medalla de bronze en sènior absolut i l’Or en arc 
adaptat.  
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En categoria junior Pere Sucarrats es el nou campió després de sumar 
606 punts.  

En sènior femení extraordinària medalla de plata aconseguida 
per Adriana Pla, que es arquera de categoria cadet i ha plantat cara a 
l’elit de sèniors de Catalunya en sumar 533 punts a 70 metres. Hector 
Garcia també es medalla de plata en arc adptat a sumar 426 punts. 

 La resta d’arquers Tir Arc Olesa sèniors: Salvador Adrian es 13è en 
sumar 459 punts, 14è a un punts és situa Jose Galera 458. En femeni 4r 
lloc de Gemma Cases millor marca personal amb 487 punts. En arc 
compost, 9è Antonio Jose Garcia que realitza millor marca personal al 
sumar 624 punts. 

 

Sis títols de campió de 
Catalunya pels arquers Tir 
Arc Olesa 
Al Castell de Montjuïc se celebra  3 i 4 
d’octubre el XII Campionat de 
Catalunya Round 900 i 4t 
campionat d’arc Adaptat amb el 3r 
Memorial Jordi Adell que han 
participat 118 esportistes destacant 
les 9 medalles, sis d’or, 2 de plata i 1 
de bronze pels esportistes Tir Arc 

Olesa JL. Amador es proclama doble campió.   

En arc recorbat destacar en categoria de 
veterans Josep Lluís Amador que amb 778 
punts es proclama doble campió de Catalunya 
en veterans absolut i en arc adaptat.  

En sènior Salvador Adrian medalla de bronze 
i en 4t lloc Hèctor Garcia campió en arc 
adaptat.  

En categoria cadet altre destacat Bran 
Rodríguez  se situa 2n amb una bona marca 
de 740 punts i  medalla de plata. 

 Les arqueres de base destacar les noves 
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campiones en categoria aleví, Clara Soberbio mostrant ser la millor 
en categoria aleví en sumar 772 punts.  

En categoria esquirol, Leire Garcia és la campiona amb 830 punts, -
millor marca-.  

En arc compost sèniors absoluts, Manel Souto medalla de plata al sumar 
866 punts, 9 menys que el campió, al 4t lloc Jesús López suma 857 
punts i en arc adaptat Jesús es proclama campió.  

                     

El Campionat 
Catalunya per 
Cadets i Menors 
proclama 19 nou 
campions 
 

El  municipal de tir amb arc 
Agustí Valls es celebra el 
campionat de Catalunya  
Cadets i Menors on Olesa 
ha proclamat a 19 nou 

campions, entre ells, 6 títols pels esportistes Tir Arc Olesa que sumen 10 
medalles (6 d’Or, 2 plates i 2 bronze) i 3 rècords de Catalunya. 

El futur del tir amb arc català va estar present a Olesa que va tenir la 
presència Francesc Altarriba (president FCTA) que va lliurar les 
medalles als guanyadors de la lliga catalana de Sala que també rebien les 
medalles. La representació olesana, aconseguía 6 títols de campions de 
Catalunya, en categoria cadet femenina Adriana Pla mostra els seu 
potencial i a més de ser la millor a la fase de classificació 579 punts ho va 
demostrar a les eliminatòries aconseguint derrotar a Laura 
Pardina (Montjuïc) per 6/2. 

Altres destacats i campions en alevins: Pere Sucarrats en arc compost  
amb 679 punts i nou rècord de Catalunya a 18 m en sumar 357. En arc 
recorbat, Arnau Dieguez torna a ser el millor 581 punts, Júlia 
Galera ho fa en femení 581.  

En categoria esquirol, dos rècords de Catalunya pels esportistes Tir Arc 
Olesa, la noia Leire Garcia amb 313 punts i Nacho Souto en arc N U 
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que amb 248 punts. També destacar la medalla de plata aconseguida 
per Aina Pla 578 punts i en categoria esquirol Ona Rubio 301 punts. Les 
medalles de bronze per: Clara Soberbio524 i Iria Garcia 250 en 
esquirol. 

 

Grup de participants campionat Catalunya Cadet i Menors 

 

 

Adriana Pla medalla de 
bronze al GP de Lleida 

 

Diversos fronts competitius pels esportistes 
de Tir Arc Olesa, que els debutants en la 
lliga naciononal de clubs no tenen el millor 
dia, i brillant participació d’Adriana Pla 3a 
 a Lleida. 

 
 
 
 
 
 



 

17 
 

20 medalles i dos 
rècords de 
Catalunya pels 
olesans al Provincial 
de BCN i Vila 
d'Olesa 
 

El municipal de tir amb arc 
Agustí Valls acull a 53 
arquers en el 38è Provincial de Barcelona i 18è Vila d'Olesa on els 
esportistes Tir Arc Olesa aconseguien 20 medalles (7 tíols, 7 de plata i 6 
de bronze) i dos rècords de Catalunya en aleví Pere Sucarrtas i Nacho 
Souto en arc NU en esquirol.  

Gran  matinada de tir amb arc destacar els 7 títols de campió pels 
esportites locals: en sèniors Gemma Cases, Manel Souto, en 
alevíns, Arnau Dieguez, Clara Soberbio, Pere Sucarrtas i Nacho 
Souto ho en categoria esquirol que es proclamen campions provincials de 
Barcelona i guanyadors de la 18à edició del tradicional Vila d’Olesa. 

3r Pascual Aguilar –Olesa- 500. En 4r lloc Jose Antonio Galera –
Olesa- 416 punts. En dones domina Gemma Cases –Olesa- amb 386 
punts, en veterans 3r Jose Ant. Siguero –Olesa 511 punts. En cadets 
2nCarlos Alcazar –Olesa- 544, 3r Arnau Altarriba –Franqueses- 479 i 
en 4r lloc Bran Rodríguez –Olesa-. En infantil femení Ingrid Aguilar –
Olesa- es la guanyadora amb 459 punts. En nois,  Nil Saumell –Olesa- 
507 i 3r Lucas Marner 462. En alevins, l’olesà Arnau Dieguez es el 
guanyador amb 602 punts, i 3r Roc Rubio –Olesa- 431 punts.  En noies 
podi olesà amb la guanyadora Clara Soberbio 604 punts, marca personal 
(MP), 2n Júlia galera 590 i 3ª Aina Pla 569. Iria Garcia –Olesa- 262 
punts. En categoria dels més petits campió i nou rècord de Catalunya arc 
N U de l’olesà Nacho Souto -Olesa- 245 punts. En noies les olesanes son 
les millors amb Leire Garcia i Ona Rubio que sumen 300 i 242. 

En arc compost, rècord de Catalunya de Pere Sucarrats en arc compost 
categoria aleví al sumar 685 punts. En sènior podi olesà, Manel Souto es 
el guanyador amb 656 punts, 2n Ant. Jose Garcia 600 i 3r Jose 
Molina 445.  
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Adriana i Daniel 
campions de la 3a tirada 
per parelles 

 Adriana Pla i Daniel 
Conejero s’ha proclamat 
campions en una final molt 
intensa. La família Valls 
amb Maria Graells al capdavant, 
van lliurar el Trofeu Agustí 

Valls 2015 a la Trajectòria Esportiva que va ser Salvador Adrian 
Martíi Trofeu i el Joan Gil 2015 a l’Esportista de més Projecció 
per Aitor Bautista Heredia. 

La competició ha tingut un format atractiu amb la fase de classificació 
prèvia entre les tres primeres posicions 8 punts de diferencies que 
domina Jaume Abayà amb 538 punts. En dones Adriana Pla va ser la 
1a classificada 526 punts. Amb el rànquing final es van fer les parelles 
d'quips que fan dues sèries de 6 fletxes per arquer/a de cada equip i els 
quatre equips de més puntuació lluitaran per  les places de podi que van 
ser; Dani Arza/Maria Pitarch 212 punts; Daniel i Adriana 206, J. 
Reche i Alicia 200 i en 4r 
lloc Salva i Gemma 194.  

La gran final s’imposa la parella 
formada per  Daniel 
Conejero/Adriana Pla a Salvador 
Adrian/Gemma Cases per 6/4 en 
una final intensa i molt disputada.  

La lluita per la 3a 
posició Josep Reche/Alicias 
Viladomiu guanyen 6/0 a la parella Dani Arza/Maria Pitarch.  

En 5è lloc Jaume Abayà/Elena Gómez s’imposen a David 
Gonzàlez/Lourdes Barba que van empatar 5/5 i es decideix el 5è lloc 
en una fletxa de desempat. 

 

 



 

19 
 

Final 7a Lliga Local proclama a 16 nous campions 

 

 
Els campions sèniors arc recorbat masculí:Salvador Adrian, 2n Jose 
Galera i 3r Hèctor Garcia. En femení, Gemma Cases i Lourdes 
Barba. En júnior, Carlos Alcazar i Aitor Bautista. En veterans, Jose 
Antonio Siguero i JL. Amador. En infantil, Lucas Marne i la 
femenina Ingrid Aguilar. En aleví femení, Júlia Galera, Clara Soberbio 
i Aina Pla. En nois,Arnau Dieguez, Roc Rubio i Gerard Garcia. En 
benjamí la noia Iria Garcia. En categoria esquirols femení Leire 
Garcia batre el rècord del camp en suma 327 punts i seguida d'Ona 
Rubio. En categoria dels més petits, Unai Garcia, Nacho i Mario 
Souto. En arc compostManel Souto es el guanyador seguit d’Antonio 
Jose Garcia. En veterans Basili Garcia es el campió. En aleví Pere 
Sucarrats revalida el títol. 
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ACTIVITATS ORGANITZADES PEL CLUB ACTIVITATS ORGANITZADES PEL CLUB ACTIVITATS ORGANITZADES PEL CLUB ACTIVITATS ORGANITZADES PEL CLUB     

 
 
Tir Arc Olesa ha organitzat 
Campionat Provincial de 
Barcelona Aire Lliure i 18è 
Ciutat d’Olesa  i  8 jornades de 
la Lliga Local 3a Tirada Mixta 
per Parelles.  Competicions que 
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 148 arquers. 
 
 
 
 
 

 Per 3r cop els  
treballadors 
FM Logistic 

amb nosaltres 

Altre experiència 
positiva en la 3a 
jornada de iniciació al 
tir amb arc amb 
treballadors de 
l'empresa FM 
Logístic.  

Han participat , 21 treballadors, entre ells alguns veterans que han estat les 3 
trobades.  Normes bàsiques del tir amb arc. Primer contacte amb l'arc. Primeres 
sensacions de tir. Anotació puntuació i sensacions de la competició, propicien 
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. Josep Teruel, va 
lliurar a tots els participant d'un diploma al superar els mínims coneixements del 
tir amb arc 
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  Amic invisible 
 
Aquest diumenge dia 28 de desembre 
em gaudit de nou el tradicional AMIC 
INVISIBLE al camp municipal Agustí 
Valls. Intercanvis de regals, 
ANIVERSARI de la petita LEIRE, un 
brindis al 2015 per un any ple d'èxits 
any que celebrem el 25 ANIVERSARI 
TIR ARC OLESA 
 
 

 
 

Dia social 25 
aniversari 
 
Amb motiu de 25 Aniversari 
aquest dissabte dia 11 d’abril al 
camp de tir municipal 
la família Tir Arc Olesa ha 
aprofitat aquesta jornada 
per adequar la instal·lació en 
condicions per les properes 
competicions que l’entitat té 
previst organitzar al llarg d’aquest any 2015, any de 25 ANIVERSARI. Més de 
seixanta persones han participat i han de gaudir d’un dia festiu fem teràpia de 
grup per afrontar un any intens. 
 
 

La 7a Mostra d'entitats 
 
A l'apartat més social,  Tir Arc lesa  participa altre 
any mes 7a Mostra d'Entitats en el any del 25 
Aniversari que organitza l'Ajuntament d'Olesa. 
Més d’un centenar de persones van visitar el 
nostre estand que van gaudir de les primeres 
sensacions al llançar les primeres fletxes. Va 

haver "overbooking"  entre les hores 11:30 fins 13:30 h del matí i en jornada de 
tarda de 16 h fins 19 h va ser constants.                                  
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   PROMOCIONS  / CURSETS D’INICIACIÓ 
 
 

Tir Arc Olesa  aquesta temporada 
ha organitzar 3 cursos 
d’iniciació amb una participació 
de 10  nous esportistes. 

3 Casals que participen180 nens 
i nenes  

 

 

 

     AMB 3 CASALS: 

                           Dima Esports : 

 

 

 

Aplec 

 

 

 

   

 

Ajuntament Olesa Cal Mané 
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