
1

INDEX

DADES DE L’ENTITAT.......................................................... 2
PRESENTACIÓ.................................................................... 3
MEMÒRIA ESPORTIVA 2017................................................. 4
GEMMA CASES MENTA PRESIDENTA..................................... 5
ARQUERS I EQUIPS ........................................................... 6
COMPETICIONS NACIONALS................................................ 7
COMPETICIONS INTERNACIONAL....................................... 11
COMPETICIONS A CATALUNYA............................................ 12
PROJECTE GALERIA DE TIR................................................ 17
ACTIVITATS ORGANITZADES PEL CLUB ............................... 18
PROMOCIÓ 5 ESCOLES I CURSETS......... ............................ 19
CASALS D’ESTIU............................................................... 22
RECULL DE PREMSA.......................................................... 23



2

DADES 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 Presidenta: Sra. Gemma Cases Menta

JUNTA DIRECTIVA:

Presidenta: Sra. Gemma Cases Menta

Vicepresidenta: Sr. Basili Garcia Mercè

Vicepresident: Sr. José Antonio Galera Rodríguez

Secretari: Sr. Josep Lluís Amador Núñez

Tresorer: Sra. Lourdes Barba Segura

Vocal: Sr. Carlos Pla Perea

Sra. Salvador Adrian Martín

Sta. Adriana Pla Manjavacas



3

PRESENTACIÓ

Tir Arc Olesa va ser creat l'any 1990 com a resposta d'un grup de persones
que volien  practicar aquest esport de forma organitzada.

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

Actualment Tir Arc Olesa té més de 140 socis i compte amb 104 llicencies
federatives, i federació de discapacitats. (6) 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 2017

El 2017 ha estat una temporada intensa i plena d’alegries pel club. Nova
presidenta després de les eleccions amb Gemma Cases Menta… Inauguració
de la galeria de tir Josep Lluís Amador. Temporada esportiva intensa 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’han organitzat al camp de tir municipal diferents activitats esportives:
o 9a Lliga Local Joan Gil amb 5 jornades de competició.
o Organització de  la 5a Tirada Mixta per Parelles.
o Realització de 5 Cursets d’Iniciació dirigits a nens i nenes entre 6 a

16 anys i per adults.
o Jornades dirigides al col·lectiu de persones amb discapacitats.
o Hem estat presents per vuitè any consecutiu a la Mostra d’Entitats.
o Jornades intenses esportives amb 5 escoles d’Olesa.
o Jornades als casals d’estiu olesans.

 En participació individuals destaquen,
o Internacional. Cristina González a l’europeo d’Eslovenia de camp.
o Cristina González campiona d’Espanya i Catalunya de camp en arc

compost
o Aina Pla 2 medalles Or i 1 de Bronze en la Lliga nacional cadet i

menors
o Campionat Catalunya sènior Lourdes Barba medalla plata
o Adriana Pla campiona categoria júnior
o Júlia Galera campiona d’Espanya Menors de 14 anys en Valdoviño.
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Gemma Cases Menta, nova
presidenta de Tir Arc Olesa
L'olesana Gemma Cases Menta nova
presidenta de Tir Arc Olesa a ser l'única
candidatura presentada en el període electoral
que es va iniciar el 25 de febrer. Gemma porta
en el club quasi des de la seva fundació,
passant les etapes com socia, arquera, com a
mare d’esportistes i ara com a presidenta.
La nova presidenta espera fer més gran els
objectius de club, potenciar el projecte propi de
tecnificació, fomentar el tir amb arc a tota la
comarca i que Olesa continuï sent el referent del
tir amb arc a Catalunya.

La nova galeria de tir
amb arc durà el nom
de Josep Lluís
Amador
11 de març s'ha fet jornada de
portes obertes al camp
municipal i s'ha inaugurat
oficialment la nova galeria de
tir, un projecte finançat per
l'Ajuntament d'Olesa i que
converteix les instal·lacions del
club olesà en una de les millors
que hi ha a Catalunya.

“La consecució d’un somni”. Així han definit el regidor d’Esports de l’Ajuntament
d’Olesa, Jordi Martínez, i el president del Club tir Arc Olesa, Sergi Abayà,
l’estrena oficial, de la nova galeria de tir de l’entitat olesana. Ha estat un
projecte finançat per l’Ajuntament d’Olesa, però que des d’aquest dissabte té
nom i cognoms, els de la persona que ha lluitat i insistit els darrers anys perquè
la sala fos una realitat: Josep Lluís Amador que no s’esperava que l’entitat
decidís batejar la nova galeria amb el seu nom, s’ha mostrat molt emocionat per
aquest reconeixement.

L’acte institucional d’estrena de la nova galeria, presidit pel regidor d'Esports,
Jordi Martínez, acompanyat pel president de l’entitat, Sergi Abayà; el president
de la Federació Catalana de Tir amb Arc, Francesc Altarriba, i del campió olímpic
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de Barcelona 92, Antonio Vázquez. També hi han estat presents els regidors del
consistori olesà Martí Fortuny, d’ERC; Fernando Vicente, del PSC, i Domènec
Paloma, de PdeCat, així com l’exregidor d’Esports Pere Oleart.

El president del Club, Sergi Abayà, ha celebrat que gràcies a la nova galeria de tir, els arquers ja
poden entrenar els 365 dies de l’any, i per aquesta raó, la jornada de portes obertes “és el final d’un
recorregut de molta lluita”. Abayà ha volgut recordar les persones que han fet possible la nova nau,
començant pels exregidors d’Urbanisme i Esports de l’ajuntament d’Olesa, Pere Planas i Pere Oleart
respectivament; l’actual regidor d’Esports, Jordi Martínez, i especialment “a l’ànima del club”, en
Josep Lluís Amador, tot anunciant que la nova galeria de tir durà el seu nom. El president de la
Federació Catalana de tir amb Arc, Francesc Altarriba, s’ha sumat a assegurar que el projecte no
hauria estat possible sense la constància d’en Josep Lluís Amador, i per això ha celebrat que la nau
porti a partir d’ara el seu nom.

ARQUERS I EQUIPS DEL TIR ARC OLESA

COMPETICIONS NACIONALS 2017

Marta Gimeno
medalla de
plata al
nacional Arc
Marta Gimeno guanya la
medalla de plata en el
campionat d'Espanya Arc
NU i Tradicional que s'ha
celebrat a les instal·lacions
del club Pardinyes en Lleida,
destacant la brillant competició de Marta Gimeno que després de quatre
distancies és situa al 2n lloc amb 332 punts. .

En la gran final catalana Marta Dimeno no ha pogut davant Rosa Miñano que
guanya per 6/0 on els nervis ha dominat a la nostra arquera que disputa la seva
primera final en tot un campionat d'Espanya. No ha estat fàcil el camí per estar
en la final, Marta ha tingut que eliminar a la catalana Anna M Socia per un clar
7/1. En semifinal tenia una complicada ronda amb Raquel Frias -Castella Lleó- la
concentració de Marta va estar forta i s'imposa 6/2.
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Julia Galera campiona
d'Espanya
Júlia Galera se proclama
campiona d'Espanya categoria
menors de 14 anys després de
guanyar a l'asturiana Alba Reigosa
Diaz en una final molt disputada
amb triomf final per Júlia que
domina 6/2 i guanyar la medalla
d'Or. Aina Pla recull el diploma
obtingut a ser 3a al Ranking
nacional.

Aina Pla 3ª Ranquing
Nacional
Aina Pla obtè diploma al ranking
nacional de menors a ser tercera
classificada

Cristina González domina
la lliga nacional a la 2a
jornada

A la comunitat de Navarra al
Vall d’Egüés-, la nostra arquera
Cristina González s'imposa en
la 2a jornada de lliga nacional
de Camp en sumar 385 punts,
58 punts més que la 2a
classificada. Cristina que
domina la lliga nacional amb dues victòries, ha patit el fort fred de Navarra,
inclòs amb la presència de la neu, ha tornar a demostrar ser la millor a estar per
sobre de la mínima exigida 362 punts per participar en l'europeu d'Eslovenia.
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Aina Pla guanya en Madrid
la lliga nacional de categoria
Menors
Aina Pla torna a guanyar en la 3a jornada de Lliga Nacional de
Menors per segon cop consecutiu al derrotar 6/4 a l'arquera
Jimena Blazquez de Castella Lleó.

Bon paper dels nostres esportistes a les instal·lacions del
Parque Esportiu de Puerta d'Hierro de Madrid que en la 1a
jornada de dissabte ja va destacar Aina Pla que es situa als 1/4
de final i després de guanyar dues eliminatòries. Altra
destacada i veure la recuperació de Júlia Galera que en la fase
prèvia es 12a i aconsegueix passar una ronda i va caure a 1/8
de final per 6/2. Els cadets a la matinal Bran Rodríguez despés d'un inici fluix és recupera en la
segona sèrie aconseguint 281 punts, amb un total de 549 punts és 34è a tant sol 12 punts de les
eliminatòries. La resta de catalans: Elia Canales, Pablo Mercader, Maria Pitarch i Alba Ortega també
queden eliminats.

Aina Pla medalla d'Or i la
millor en Madrid a la lliga
nacional

Aina Pla arquera
de Tir Arc Olesa
és proclama
campiona en la
2a jornada de
lliga nacional per
cadets i menors
que s’ha celebrat
en Madrid on Aina Pla ha estat la millor catalana arribant a la
final que va estar molt centrada i domina a la balear Niura
Barakhova amb un clar resultat de 6/0 i se proclama campiona.
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Aina Pla mostra a Madrid la seva evolució després de deixar enrere a la millor arquera
l’andalusa Leire Fernández que s’imposa Aina amb una fletxa de desempat, un 10 d’Aina

per un 9 Leire. En semifinal Rocio, altra andalusa en el
seu camí, una ajustada eliminatòria dona el resultat 6/4
per la nostra representat arribant a la gran final. En
categoria cadet també destacar a Bran Rodríguez que se
situa entre els 17 millors en sumar 556 punts i tot caure en
les eliminatòries de 1/16 de final amb un dels favorits el
balear Denis Cristea. Júlia Galera continua treballant per
millorar la confiança que cada dia està més a
prop.

Aina Pla 3a en la lliga nacional
celebrada en Madrid.
Brillant participació d'Aina Pla en la 1a jornada de lliga

nacional de menors celebrada aquest cap de semana 22 i 23 d'abril a Madrid on
aconsegueix pujar al podi en vencer a l’andalusa Guzmán per un ajustat 6-5. Aina Pla
aconseguia en la fase de classificació acabar 7a amb 595 punts.

A les rondes d'eliminatòries passa per bye a 1/4 de final i s'imposa a la lionesa i favorita
Jimena Blàzquez per un ajustat 6/4. En semifinals no pot davant la madrilenya Vilchez que
guanya en una eliminatòria molt disputada 6/5. Per la lluita al 3r lloc, Aina imposa a
Guzmán aconseguint la nostra arquera la medalla de bronze.
Per altra banda els nostres esportistes de categoria cadet masculí Bran Rodríguez es
queda a tant sol 4 punts de les eliminatòries en sumar 536 punts i Júlia Galera en menors,
no troba les bones sensacions i cau eliminada a 1/8 de final davant la navarresa Arrizurieta
per 2/6

Gran nivell al campionat
d’Espanya cadet i
menor de Pamplona
Del 17 al 19 de febrer a la ciutat
de Pamplona s'ha celebrat el
campionat d'Espanya cadet i
menors amb representació
catalana formada per 12
esportistes, entre ells, quatre de Tir Arc Olesa. Destacar a Aina Pla i Júlia
Galera que es queden a les portes de ¼ de final, Aina no pot amb la balear
Barakhova i Júlia està a punt de guanyar a la número 2 l'andalusa Cristina que
remunta un 4/0 de Júlia que al final cau per 4/6.
En una base prèvia intensa les arqueres Tir Arc Olesa aconseguien arribar a 1/8
de final. Abans en la fase de classificació Aina Pla acaba 8a de la general amb
553 punts i a les sèries 272/281. En 1/16 de final guanya amb superioritat a la
navarresa, Arantza per un clar 6/0. Júlia Galera en la 2a ronda va estar
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nerviosa, finalitza 15a amb 532 punts. En 1/16 de final Júlia elimina a la
madrilenya De la Fuente 6/4. Roc Rubio una lesió d'esquena le priva d'estar
més amunt i és 28è amb 521 punts, a 1/16 de final no poc amb l'andalús
Agustín que s'imposa per 6/0. Catalunya amb tres olesans acaben 9es amb
1606 punts. En categoria cadet, Bran Rodríguez ha acusat l'esforç físic i
finalitza 37è i es queda a les portes de passar el tall en sumar 472 punts, amb
dues sèries regular 235/237.

Adriana Pla amb
Catalunya 8es al
nacional de sala

En Fuengirola -Màlaga- Al
campionat d'Espanya
junior i absolut com Arc
Adaptat, Adriana Pla acaba
11a en categoria júnior
amb 525 punts. A 1/8 de
final ha lluitat amb
l'arquera Maria Blanquez
de CMA que s'imposa a
Adriana després d'empatar
5/5 i decidir passar a 1/4

de final amb una fletxa de desempat. Adriana fa un 9 pel 10 de Maria que
lluitarà per la medalla d'or i Adriana Pla acaba 9a a la general.

Cristina González campiona
d’Espanya de Camp a Murcia
A la localitat de Lorca –Murcia- Cristina
González se proclama doble campiona
d’Espanya en arc compost després de
realitzar un brillant campionat en individual.
Com integrant de l’equip de Catalunya.
Cristina també guanya la lliga nacional
després de disputar quatre jornades.
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INTERNACIONALS

Les nostres
arqueres molt bé
en la Copa del Món
de Nimes

La participació de les tres
esportistes de Tir Arc Olesa
a l'internacional de Nimes en
sala, ha estat brillant, on
destaca Adriana Pla que
amb 539 punts es va situar
a la 23a posició i passa al
tall d'estar entre les millors.

En 1/16 de final no pot davant la francesa Lafuite que en una ajustada
eliminatòria s'imposa a l'Adriana per 4/6.

Cristina
González, acaba
14a a l'europeu
de Camp

Cristina González, després de
la 3a jornada disputada, no ha
pogut ser, entrar a les
eliminatòries a ser 14a al tercer
recorregut de 12 dianes en
sumar 182 puts i quedar-se a
sol 9 punts per la lluita de les
medalles, on van passar les 8
primeres classificades en el
campionat d'Europa de Camp
que s'ha celebrat en la ciutat de
Mokrice –Eslovènia-. La nostra arquera en la fase prèvia va sumar 732 punts després de dues
jornades i en aquest recorregut, van tenir que d'anular una diana a l'estar malament les mides, en dues
dianes, la nostra campiona va patir aquestes anomalies. En aquest europeu, Cristina millora la posició
aconseguida en Dublin que va ser 25à.
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Antonio Vázquez Mejido
campió olímpic s'incorpora a
l'organigrama tècnic de Tir
Arc Olesa

Antonio Vázquez, de 56 anys, campió
olímpic de tir amb arc en Barcelona 92,
s'incorpora a l'organigrama tècnic de Tir
Arc Olesa que el dimarts 18 d'abril a la
tarda, dirigirà el treball d'escola als joves
esportistes i també per adults, en un
projecte propi de club que potenciarà,
millorarà el creixement de l'entitat i dels

esportistes. Els socis i esportistes estan
molt motivats i il·lusionat amb els
coneixements que Antonio Vázquez
incorporarà al grup.

Antonio Vázquez arquer que va llançar les tres últimes fletxes de l'equip espanyol en la
final davant Finlàndia als Jocs Olímpics de Barcelona'92. Assegura que en aquest moment
no sabia què marca necessitava per guanyar, però gràcies a la seva punteria i seguretat
arribant les fletxes a la zona 9 de la diana en els tres llançaments. Juan Carlos Holgado y
Alfonso Menéndez, els companys d'equip, ràpidament li feliciten, conscients del que
acabava d'aconseguir. Vázquez ha participat en quatre Jocs (Moscú '80, Seúl'88,
Barcelona'92 i Atlanta'96).
Després de competir en Atlanta'96 i posar fi a la carrera esportiva d'elit, la Federació
Espanyola de Tir amb Arc li va oferir treballar com segon entrenador que va estar lligat fins
al 1997. Després canvia Madrid pel clima mediterrani de les illes d'Eivissa. Por mediació
d'un Amic comença a treballar en una empresa de retolació. El seu treball no l'impedeix
continuar dedicant la seva passió. Seguir competint en Eivissa i al mateix temps entrenar a
joves d'entre 8 i 18 anys en l'escola de tecnificació que en l'actualitat és el referent a tot
Espanya.

COMPETICIONS A CATALUNYA 2017

Olesa rep als millors
esportistes catalans
cadets i menors

El municipal de tir amb arc Agustí
Valls ha estat de gala per rebre el
campionat de Catalunya per
categories Cadets i Menors de 14
anys amb brillant participació de 48
esportistes, que omplien la
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capacitat del camp de tir.Els olesans acaparam 4 títols de campions, Aina Pla, Roc Rubio,
Marcel Temporal i Leire Garcia, a més, 4 medalles de plata i 2 de bronze. Al lliurament de
medalles han estat present Jordi Martínez regidor d'esports i Toni Mesa vicepresident
FCTA.
A categoria cadet  destacar el bon paper dels nostres esportistes Bran Rodríguez i Lucas
Marne que després de sumar al round de classificació 560 per 561 s'han enfrontat a
semifinals on Bran va estar més encertat i guanya 6/4. Per la lluita medalla d’or el
barceloní Pablo Marcader s’imposa a Bran per un ajustat 4/6. Lucas Marne guanya la
medalla de bronze en dominar 7/1 a Pol Viñas d’Esclanyà.
En categoria infantil domina dels olesans en masculí i femení, Roc Rubio guanya la final a
Joan Arnal de Les Franqueses per 6/0. En femení doblet olesà Aina Pla vença a Clara
Soberbio per 6/0 i aconseguint la medalla d’Or i Clara la plata. En arc compost destacar
Marcel Temporal que debutava en la modalitat d’arc compont i assolia el títol de campió en
sumar 570 punts.
Categoria aleví femení molt ajusta la plaça de privilegi on la campiona la lleidatana Alba
aconseguia 643 punts, pels 638 de Lucia Ramos i en 3r lloc Paula Jiménez amb 631.
Leire Garcia batre el rècord de Catalunya amb 355 punts i es proclama campiona i també
millora la marca personal Ona Rubio 335 punts. El més petit, Unai Garcia es pala en
categoria esquirol amb 199 punts. Altres destacat per la seva fortalesa Julia Galera que
està recuperant la confiança i mostra les condicions i Iria Garcia que millora la marca
personal amb 244 punts. Les germanes Ainara i Claudia Balmaseda son 4 en categoria
aleví amb 606 punts i en esquirol femení 294 punts i medalla de plata.

Brillant competició al
català de sala pels
integrants Tir Arc Olesa
que guanyen 13 medalles
La ciutat de Canovelles ha rebut
aquest cap de setmana 28 i 29 de
gener el 50è campionat de
Catalunya i 10è en Arc Adaptat
com el provincial de Barcelona on
han estat 183 dels millors esportistes
catalans, entre ells, 24 integrants de
Tir Arc Olesa, destacant tretze
medalles, amb 4 títol de campions:
JL. Amador, Xavier Anguita, Aina
Pla i Leire Garcia.
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Millor no ha pogut
ser, entre el
campionat de
Catalunya absolut,
Arc Adaptat i
provincial de
Barcelona, els
intregrants Tir Arc
Olesa sumen 30
medalles. 4 títols de
campions de
Catalunya, en
categoria màster

Josep Lluís Amador es doble campió, en absolut i Arc Adaptat al sumar 520
punts. També Hèctor Garcia en sènior d’Arc Adaptat assoleix el 1er lloc. En
categoria novells, Xavier Anguita domina la categoria, Aina Pla en infantil i
Leire Garcia en benjamí.

Medalles de plata per Adriana Pla, Lucia Ramos, Lucas Marne, Julia Galera
i Basili Garcia en arc compost. Les medalles de bronze: Josep R. Bastides,
Bran Rodríguez, Unai Garcia, i destacar també el debut en arc N U, de
Marta Gimeno que guanya el bronze amb 246 punts.

També destacar en el campionat provincial de Barcelona el podi totalment olesà
amb Lucia Ramos com campiona, Clara Soberbio medalla de plata i el bronze
per Paula Jiménez que debutava a la campìonat.

Cinc medalles al
català absolut i
Arc Adaptat
d'aire lliure en
Lleida
El diumenge 4 de juny a la
ciutat de Lleida amb una
forta pluja al llarg del
campionat en la instal·lació
municipal de Pardinyes sota
l'organització del club
Pardinyes i FCTA és porta a terme el 68 campionat de Catalunya i 20è en Arc
Adaptat amb participació de cinquanta-quatre esportistes, entre ells, 8 de Tir
Arc Olesa, destacar el titulo de campiona d'Adriana Pla en junior i dos segons
llocs de JR. Bastides i Lourdes Barba en sèniors.Arc Adaptat, Hèctor Garcia
plata en sènior JL. Amador medalla d’Or en categoria Màster
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Cristina González
campiona de Catalunya
de camp
El  28 de maig en Montcada i Reixat Cristina
González en les files Tir Arc Olesa, guanya el
campionat de Catalunya i la lliga catalana femenina
de camp, amb les puntuacions obtingudes hauria
sigut 2a classificada en homes, després de sumar
369 punts.

Cristina González domina la
lliga de camp
Cristina González guanya en Caldes de Montbuï la lliga
nacional de camp després de disputar quatre jornades i sumar
370 punts i aconseguint a cada una d’elles minimes per estar a
l’europeu de camp en Eslovenia. Cristina torna a mostrar el seu
potencial que espera ratificar el 10 i 11 de juny en Murcia, en el
campionat d’Espanya.

LLIGA CATALANA AIRE LLIURE 2017

Set títols de
campions, 6
plates i 3 bronze
el domini dels
esportistes Tir
Arc Olesa en la
Lliga Catalana
d'Aire Lliure
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En sènior femení Lourdes Barba ha sigut la millor en sumar 1408 punts. En categoria
màster masculí, Josep Lluís Amador aconsegueix el títol per tercer any consecutiu en
sumar 1750 punts. En categoria júnior Adriana Pla és la guanyadora amb 1629. En infantil
femení i masculí domini olesà amb Aina Pla i Roc Rubio que sumen 1813 i 1471 punts
respectivament. En aleví femení Lucia Ramos és la millor 1916 punts i en benjamí femení
Leire Garcia és la campiona amb 1042 punts. 6 medalles de plata, en cadet masculí Bran
Rodríguez treu 1662 punts. Marta Gimeno en Arc NU 677. Categoria infantil Clara
Soberbio amb 1693. Màster masculí, Josep Lluís
Amador aconsegueix el títol per tercer

11 medalles al Provincial de
Barcelona
El 18 i 19 de març al Castell de Montjuïc i a
Pardinyes de Lleida s’ha celebrat la 2ª jornada
de lliga catalana aire lliure i provincial de
Barcelona, destacar les 11 medalles pels
representants Tir Arc Olesa, amb 5 titols de
campions, 4 de plata i 2 de bronze

Sis títols de
campions i 13
podis en la lliga
catalana de sala
Acaba la Lliga Catalana de Sala
després de cinc jornades i
els arquers de Tir Arc
Olesa asseguren 13 podis,
6 títols de campions, 4 de

2ns classificats i 3 de 3ers llocs.

Es proclamen campions: Josep Lluís Amador i Basili Garcia en les categories
Màster arc recorbat i compost. Xavier Anguita en Novells, Adriana Pla en
júnior, Júlia Galera en infantil, Clara Soberbio en aleví.

Quatre segons llocs, en sènior femení Lourdes Barba. En infantil Aina Pla,
Lucas Marne i Unai Garcia en la categoria dels més petits.Tres tercers llocs:
Lluís Ramos en Novells. Bran Rodríguez categoria cadet. i Roc Rubio en
categories aleví. La resta d’esportistes finalitzen en arc recorbat sènior: José
Galera 6è lloc amb 1500 punts i 8è classificat Hèctor Garcia amb 1447 punts i
al 12è lloc amb tant sol dues tirades Adrian Salvador. Categoria Novells: 4ar
classificat Feliciano Segura amb 1595 punts. 7è Jose Daniel Rodríguez amb
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1521 punts i Alba Gonzalez amb 1503 punts es 8a. En categoria aleví Lucia
Ramos en 4a lloc amb 1557 punts i amb una tirada Paula Jimenez. En
benjamí Leyre Garcia se situa 4a amb 854 punts ( a 10 punts de la 2a i 3a
classificada). Ona Rubio 5a amb 819 i Iria Garcia 6a.

En arc NU, Marta Gimeno acaba 7a amb 723 punts i Pablo Quiros el 17è
amb 623 punts.

9a Mostra d'entitats

Tir Arc Olesa present per
novena vegada a la Mostar
d’Entitats
Tir Arc Olesa torna a estar present per
novena vegada  a la 9a Mostra
d'Entitats que ha organitzat l'Ajuntament
d’Olesa de Montserrat.

PORTES OBERTES
GALERIA DE TIR

La nova galeria de tir
amb arc durà el nom de
Josep Lluís Amador
Aquest dissabte 11 de març s'ha fet jornada
de portes obertes al camp municipal i s'ha
inaugurat oficialment la nova galeria de tir,
un projecte finançat per l'Ajuntament
d'Olesa i que converteix les instal·lacions del club olesà en una de les millors
que hi ha a Catalunya.

“La consecució d’un somni”. Així
han definit el regidor d’Esports de
l’Ajuntament d’Olesa, Jordi Martínez,
i el president del Club tir Arc Olesa,
Sergi Abayà, l’estrena oficial, de la
nova galeria de tir de l’entitat olesana.
Ha estat un projecte finançat per
l’Ajuntament d’Olesa, però que des
d’aquest dissabte té nom i
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cognoms, els de la persona que ha lluitat i insistit els darrers anys perquè la
sala fos una realitat: Josep Lluís Amador que no s’esperava que l’entitat decidís
batejar la nova galeria amb el seu nom, s’ha mostrat molt emocionat per aquest
reconeixement.

L’acte institucional d’estrena de la nova galeria, presidit pel regidor d'Esports,
Jordi Martínez, acompanyat pel president de l’entitat, Sergi Abayà; el president
de la Federació Catalana de Tir amb Arc, Francesc Altarriba, i del campió olímpic
de Barcelona 92, Antonio Vázquez. També hi han estat presents els regidors del
consistori olesà Martí Fortuny, d’ERC; Fernando Vicente, del PSC, i Domènec
Paloma, de PdeCat, així com l’exregidor d’Esports Pere Oleart.

El president del Club, Sergi Abayà, ha celebrat que gràcies a la nova galeria de
tir, els arquers ja poden entrenar els 365 dies de l’any, i per aquesta raó, la
jornada de portes obertes “és el final d’un recorregut de molta lluita”. Abayà ha
volgut recordar les persones que han fet possible la nova nau, començant pels
exregidors d’Urbanisme i Esports de l’ajuntament d’Olesa, Pere Planas i Pere
Oleart respectivament; l’actual regidor d’Esports, Jordi Martínez, i especialment
“a l’ànima del club”, en Josep Lluís Amador, tot anunciant que la nova galeria de
tir durà el seu nom. El president de la Federació Catalana de tir amb Arc,
Francesc Altarriba, s’ha sumat a assegurar que el projecte no hauria estat
possible sense la constància d’en Josep Lluís Amador, i per això ha celebrat que
la nau porti a partir d’ara el seu nom.

Vuit podis en
Futurs campions
de Montjuïc
Al Castell de Montjuïc s'ha
celebrat el tradicional
campionat Futurs
Campions dedicat
exclusivament a esportistes
de base. Destacar els vuit

podis aconseguits pels nostres esportistes amb 6 primers lloc un segon i tercer
lloc. A la categoria junior domini d'Adriana Pla aconseguia el primer lloc amb
562 punts i als parcials 269/293 (293 marca personal): Bran Rodríguez en
cadet va ser tercer classificat 534: En infantil: campiona Júlia Galera brillant
puntuació 660 punts, 2a classificada Aina Pla 621 i 5a Clara Soberbio 566
punts. 1a classificada en alevins Lucia Ramos amb 615 punts, 4t lloc per
Ainara Balmaseda 519 punts i Iria Garcia 470 punts. Leire Garcia es
proclama campiona en categoria benjamí en sumar una excel·lent marca de 678
punts. En categoria esquirol dona brillant competició de Claudia Balaseda que
suma 654 punts aconseguint millor marca, amb un doble a les sèries de 327
punts, i 1r classificat el més petit Unai Garcia aconsegueix 465 punts.
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ACTIVITATS ORGANITZADES PEL CLUB

Adriana Pla i
Jaume Abayà
guanyen la 5a
edició de la
Tirada Mixta
Al municipal de tir amb arc

Agustí Valls la 5a Tirada Mixta per Parelles que guanyen Adriana
Pla/Jaume Abayà que s’imposen a la final a la parella formada per Lourdes
Barba/Jose Reche. Els 3rs classificats van ser: Clara Soberbio/Pablo
Mercader que guanyen el 3r lloc a dominar a Gemma Cases/Hèctor Garcia.
5es classificats: Aina Pla/Jose Antonio Galera..

La competició ha estat configurada amb dos séries de 30 fletxes i amb tandes
de 6. En homes ha dominat Jose R. Batides amb 539 punts. 2 classificat
Jaume Abayà 521. 3r Pablo Mercader 513. 4r lloc José Antonio Galera
494. 5è Hèctor Garcia 484. 6è Bran Rodríguez 476 i 7è Roc Rubio 381
punts. En dones domina Adriana Pla amb 531 punts. 2ª Lourdes barba 495.
3ª Aina Pla 489. 4a Clara Soberbio 452 i 5a Gemma Cases 426.

Després d’aquets resultats es configuren les parelles que llansen 6 fletxes
cadascun i les 4 millors van fer eliminatòriers. Semifinal: Lourdes/Reche
passen a la final a dominar a Clara/Pablo. La parella Adriana/Abayà
guanyen a Gemma /Hèctor i pasen a la final. Final que guanyen
Adriana/Abayà guanyen 7/3 davant Lourdes Barba/Josep Reche. El
tercer lloc a estat per la parella Clara/Pablo que s’imposen 6/2 a
Gemma/Hèctor. Final amb lliuraments de premis als guanyador i acomiadat a
tots fins l'any proper amb un aperitiu per a tothom.

Amic invisible

Hem gaudit del tradicional
Amic Invisible El 8 de gener,
més d’una trentena de participants
hem gaudit del tracional Amic Invisible
al que hem desitjat que l’any 2017
sigui propici pels èxits esportius pels
nostres esportites i doni molta força a
tots per millorar en la salut, en
l’esportiu i en lo personal.
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PROMOCIONS 5 ESCOLES / CURSETS D’INICIACIÓ

Intensa setmana amb les escoles d’Olesa
Cinc escoles d’Olesa: J.Ferrà, Escolapies, Montserrat, Puigventós i
Sant Bernat,

Josep Ferra Escolàpies

Ntra. Sra. Montserrat Sant Bernat
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Puigventós

Josep Ferrà
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CASALS D’ESTIU

DIMA ESPORTS
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RECULL DE PREMSA
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Josep Lluis Amador guanya amb record de Catalunya la lliga
catalana Màster
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