
        

 FEDERACIÓ CATALANA DE TIR AMB ARC 
 

         Rambla Guipúscoa, 23-25, 2n E - 08018 Barcelona - Tel. 93 308 02 65 – info@fcta.cat 

 

 

Barcelona, 29 de desembre de 2020 

 

Benvolgudes, benvolguts,  

Com tots recordareu el proppassat dia 19 de desembre vàrem celebrar les eleccions a la Junta 
Directiva de la nostre Federació. Avui 28 de desembre la Junta Electoral ha publicat els resultats 
definitius proclamant la meva candidatura com a guanyadora. 

En primer lloc, en nom meu i en el de la Junta, vull agrair als integrants de la Junta Electoral el 
seu compromís i la seva dedicació a una tasca fonamental pel bon funcionament de la Federació. 
La Junta Electoral dedica temps i esforços de manera desinteressada per garantir la 
transparència i la imparcialitat en les eleccions i són una eina imprescindible i sovint poc agraïda 
pel bon fi de les eleccions. És per això que les meves primeres paraules han de ser de 
reconeixement i d’agraïment per la feina feta.   

En segon lloc, vull agrair l’esforç a totes i tots els Presidents, que des d’arreu de Catalunya 
superant les limitacions que la pandèmia ens ha imposat, us vàreu desplaçar a Barcelona per 
exercir el vostre dret a triar les persones que dirigiran la vostre Federació els propers quatre 
anys.  

La gran participació, ratllant el 60% en un temps complicat i amb restriccions, és una mostra de 
la bona salut democràtica de la Federació i confirma el compromís dels que integrem la FCTA a 
tots els nivells. Val a dir que feia 31 anys que no es donava la situació en que es presentes més 
d’una candidatura i conseqüentment s’hagués de realitzar l’acte de les votacions. 

Personalment considero que és bo que tinguem diferents candidatures ja que demostra que 
tenim persones amb inquietuds, diferents projectes, diferents maneres d’entendre el nostre 
esport i al final heu pogut decidir el que creieu que era millor per a tots i totes. 

Així doncs, vull felicitar a tots els membres de l’altre Candidatura presentada, per la il·lusió 
demostrada, el compromís amb la campanya i el bon desenvolupament de les eleccions.  

Finalment, dir-vos que el gran suport rebut per la nostra candidatura ens fa començar aquesta 
nova etapa amb més força. Sortim reforçats d’unes eleccions i això ens ajudarà a tirar endavant 
el projecte començat. Tota la Junta té la motivació, les ganes i la il·lusió de poder portar el nostre 
esport al lloc que li correspon. Treballarem per que això sigui així. 

Recordeu: Junts som més forts, arribarem més lluny i ho farem més ràpid.   

                                                                                                             Antoni Mesas Escribano 
president                           
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