
FEDERACIÓ CATALANA DE DARDS
Carrer Guipúscoa, 23-25 4t.A

08018 Barcelona
www.darscatalunya.cat

fcd@dardscatalunya.cat

ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA FEDERACIÓ CATALANA DE DARDS 
Informe del president de la FCD, el Sr.JOSEP MARIA SALVADÓ VAL

Àmbit Institucional:
● Es va constituir i presentar el Tribunal d’Arbitratge Esportiu de Catalunya (TAEC), la institució
arbitral  fundada  per  la  Unió  de  Federacions  Esportives  de  Catalunya  (UFEC),  el  Col∙legi
d’Economistes  de  Catalunya  (CEC)  i  el  Consell  d’Il∙lustres  Col∙legis  d’Advocats  de  Catalunya
(CICAC) per donar solució eficaç i àgil als conflictes del sector esportiu, comptant amb professionals
especialitzats, que representi transversalment l’esport català i constitueixi un mecanisme de resolució
de controvèrsies econòmic i eficient. 
Membres de federacions que van sortir escollits de les eleccions: Joan Navarro (FCTennis), Ignasi
Planas (FC Rugbi) i Eudald Carol (FCEsport d’Hivern), la majoria d’ells van ser dels que va votar la
FCD.
Organs del TAEC: la Cambra d'Arbitratge formada per 25 àrbitres i  a Cambra de Mediació formada
per 15 persones expertes en mediació, coneixedores de la realitat de l’àmbit esportiu que conjuguen, a
més,  experiència  en la negociació  i  reconducció  de conflictes  que afecten el  dia  a dia  del sector.
Disputes que es resoldran, per part d’aquesta Cambra, sota el paraigua de la cultura de diàleg i entesa
per sobre de la litigiosa.
L’esport esdevé un sector de difícil encaix en la jurisdicció ordinària; per aquest motiu, la resolució de
conflictes derivats de la pràctica esportiva requereix especialistes coneixedors del sector; flexibilitat i
rapidesa en el desenvolupament del procediment; en definitiva, solucions que l’arbitratge pot oferir
estructurat en una institució arbitral com la que avui hem presentat.

● Assemblea Unifedesport. 
La  FCD  té  dues  accions  i  això  significa  que  som  propietaris  en  un  0,99%  de  la  corredoria
d'assegurances, la resta d’accionistes es completat amb la gran majoria de federacions. Unifedesport
dona servei a federacions, clubs, empreses i persones particulars. Per a més informació consultar la
web de la FCD, al peu trobareu l’enllaç.
Es van tractar diversos temes, com les ampliacions de cobertura sanitària pactades amb les companyies
asseguradores, s'ha ampliat el mercat de negoci i s'han incrementat el nombre d'assegurances, etc. Es
va fer referència al notable creixement experimentat des de 2013 fins al 2016 on amb tres anys s'ha
doblat el volum de negoci, fet que ha propiciat que per primera vegada vam aprovar un repartiment de
beneficis a accionistes per un import total de 35.106,06 Euros, que per a la FCD son uns 347,55 Euros,
abans d'impostos.  Nosaltres  hem d’aplicar  un 25% impost  de societats,  quedant un net  de 260,66
Euros, ja que no hi ha federació espanyola i per tant no ens podem adherir a la llei de mecenatge.
Apart d’això, la FCD rebrà com cada any l'import corresponent a l'extorn, que correspon a un 50% de
les comissions que té la corredoria en les assegurances contractades per la FCD.

● Assemblea UFEC
Com cada any a la cita hi vam assistir gairebé tots els presidents de les federacions esportives.
Es va fer un resum dels projectes duts a terme i que tenen continuïtat, la majoria dels quals els  heu
pogut veure a la premsa:  Reactivació del Comitè Olímpic Català del qual la FCD n’és patró.
#Aixíjugo la campanya que promou els valors de l'esport. 
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Oficina de Clubs. / Oficina del Voluntariat Esportiu de Catalunya. 
Codi de l'Esport, nova proposta legislativa per apoderar el sector esportiu català. 
Formació Universitària -Euncet adscrita a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)-.
INSERsport: Inserció social en l'esport.
Potenciar  l'actiu  que  suposa  per  les  federacions  i  l'esport  amb  la  Fundació  de  la  UFEC:  Una
organització sense ànim de lucre amb què es pot captar recursos econòmics per a federacions, clubs i
esportistes catalans.

● Procès participatiu per un Pacte Nacional per a l’activitat física i l’esport.
Procès de consulta i aportacions per part de Federacions, clubs, esportistes i altres. Tractament de la
normativa a nivell de l’activitat física, del coneixement, del rendiment, l’economia i la governança,
que es debat durant aquest més de maig.
Pel juny hi ha previst la redacció i consens del Pacte Nacional de l’Activitat Física i l’Esport,
Pel setembre hi ha prevista la redacció de la nova Llei de l’Esport i l’Activitat Física.

● Com ja he comentat en altres assemblees, si volem que els dards siguin un esport, els clubs de dards
han de funcionar com tots els clubs esportius, amb una estructura de gestió i una estructura esportiva.
És a dir, que hi ha persones que es dediquen a la gestió i unes altres persones que es dediquen a
competir. Amb els dards som conscients que la tradició i el tarannà dels clubs ha fusionat aquestes
dues figures en una sola, però no per això hem de deixar de costat la gestió dins del marc legal.
Quants clubs heu organitzat com a mínim una Assemblea en el que portem de l'any 2016?
En totes les Assemblees us he anat recordant que hi ha la Oficina de Clubs a disposició de tots Clubs
de Dards, que disposa d'uns serveis per ajudar-vos en el funcionament del club que representeu. A la
Oficina  de  Clubs  teniu:  assessorament  fiscal,  laboral,  comptable,  jurídic  i  assessorament  a  les
subvencions  i  relacions  administratives,  programa  de  protecció  de  dades,  servei  de  premsa  i
comunicació, servei d'imatge, servei lingüístic i plans de formació. També disposen d'espai per a fer
reunions de juntes directives i assemblees. 
Al portal de la Federació a l'Espai Federat, a Alta de Clubs teniu disponible documentació per al dia a
dia del vostre club amb documents models més utilitzats, anuncis de subvencions institucionals i tota
la informació de l'Oficina d'Atenció als Clubs.

●  A nivell de promoció a premsa hem mantingut reportatges a Esport3 en  prime time, al programa
Zona UFEC, i hem incrementat la presència als mitjans de comunicació local, nacional i internacional.
Premsa Escrita: apart dels diaris esportius, s’ha parlat de dards al  Periódico de Catalunya, Diari de
Girona, de Tarragona, Regió 7 i La Comarcal d’Olot. 
Televisió hem tingut presència al Canal Terrassa, Olot Televisió, Berga TV, La Xarxa (Tv) i  Betevé.
Hem col·laborat amb Gestmusic pels programes «Ahora caigo» i «Boom», i seguirem col·laborant
amb propers programes en producció.
A a ràdio tenim participació setmanal a Ràdio Puig-Reig, al programa Tapaesports, hem estat a Rac1,
al  Versió Rac1 del  Toni  Clapès,  Ràdio Olot en diversos  programes,  i  diversos programes  per  La
Xarxa. 
Web.  Actualment  tenim una  mitjana  per  sobre  del  10.000 usuaris  mensuals,  portem més  de  700
noticies publicades que ens ha suposat duplicar l’espai de hosting per la web, seguiment en directe de
les principals competicions i publicacions setmanals a la galeria: fotos i vídeos. 
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Xarxes socials:  a nivell  esportistes hi  ha més tendència d’utilitzar  el  Facebook i  per a mitjans de
comunicació, institucions i personalitats és el Twitter. La FCD utilitza els dos canals diàriament.

Totes les representacions, participacions en debats, promocions als mitjans de comunicació i accions
que he dut a terme, malgrat no es tregui un benefici econòmic immediat, serveixen perquè es tingui en
compte el  nostre esport,  que és minoritari  i  per tant poc popular,  donar a conèixer  la realitat  dels
nostres esportistes, clubs i federació per a que es creïn, es facilitin eines i mitjans per a dur a terme la
nostra activitat del dia a dia dins la normativa vigent.

Àmbit econòmic:
● Consell Català de l'Esport ens va obrir un expedient de la subvenció de 2015 que ha suposat una
reducció d’uns 6.000 Euros de la Subvenció actual. 
Com que els tràmits i comunicacions d’aquesta retallada no s’han fet en la forma i temps correcte, hem
procedit a reclamar al Consell Català, per una banda per l’errada que han tingut en les comunicacions
que ens hagués pogut permetre evitar la retallada. I per l’altre per mirar que ens sigui retornada la
sanció que ens han aplicat.

● Cancel·lació de deute de la FCD: A finals de febrer de 2017 hem fet el 2on pagament a la UFEC de
5.000,00 Euros. Pagament que corresponia fer al novembre-desembre 2016 i que vam ajornar. En total
hem pagat 10.000 Euros que és la meitat del deute inicial.

Àmbit jurídic: 
● Situació del procés judicial obert:
De les diligències obertes per la Fiscalia als anteriors directius de la FCD, cal afegir un altre pas més, i
es  que a  l’abril  van anar  a  declarar  en  Josep Sunyé,  CD La Xarxa,  i  Juan Bautista  Lorente,  del
CEDSAB i  que  fou  vicepresident  de  la  FCD  en  aquella  època.  Esperarem  que  aviat  acabin  les
diligències. Tal com es va comentar en les darreres assemblees, seguirem amb els tràmits per arribar
fins al final el més aviat possible.
 
Àmbit esportiu:
●  Signat acord amb LliguesADG.cat per patrocinar la llicència de la FCD en un format totalment
renovat i actualitzat. Per la propera temporada estem oberta a patrocini de la llicència.

●  Increment de fitxes femenines i un notable augment dels juniors per aquesta temporada 2016-17.
S’haurà de seguir treballant en l’increment de llicències.

●  Promoció esportiva als casals d’estiu amb la col·laboració amb l'Ajuntament d'Alella, la Unió de
Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) i Dardsport Girona (ADG i CD Olot) s’ha dut a terme
un taller d'iniciació a l'esport dels dards dins del Campus Esportiu d'Estiu d'Alella.

●  Promoció  esportiva  al  Saló  de  la  Infància  de  Barcelona.  Per  segon  any  consecutiu  i  amb  la
col·laboració de la Plataforma Pro-seleccions Catalanes i Dardsport Girona (ADG i CD Olot) s’ha
pogut disposar d’un espai per apropar i ensenyar el nostre esport a un públic de totes les edats en la
única oferta del Saló per a tota la família. 
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● Seguim amb el tram final de les competicions regulars i del rànquing Destí Winmau, el calendari de
competició que teniu a la web.

● El proper dia 17 a 20 de maig, Catalunya participarà per primer cop a la Mediterranean Cup 2017.
La competició es celebrarà entre el 17 i 20 de maig i Catalunya hi participarà per primer cop. La Copa
de la Mediterrània (Med Cup) és un torneig de dards que se celebra des de l'any 2000. Les seleccions
participants són membres de la World Darts Federation (WDF) i aquest any hi participen França, com
a organitzadora, Xipre, Grècia, Malta, Turquia, Gibraltar i Romania (aquesta darrera també convidada
per  primer  cop  en  aquesta  edició).  La  participació  de  Catalunya  a  la  Med  Cup  arriba  fruit  del
reconeixement de la bona trajectòria a nivell internacional de la Federació Catalana de Dards i també
fruit de l’aposta de la Federació per a la projecció dels esportistes catalans a nivell internacional.

● Hem signat acord amb Winmau, per a patrocinar el Salou International Open que es celebrarà el 21
d’octubre, una competició que coorganitzem juntament amb un promotor esportiu i que ens aportarà
un benefici directe per a la FCD: per homologar la competició i incloure-la al rànquing BDO-WDF, i
per la gestió de la competició.

A Barcelona, 7 de maig de 2017

Josep Maria Salvadó Val
president
Federació Catalana de Dards
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