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COMUNICAT 05/2021. 
 

 
Assemblea General Ordinària de la federació andorrana 

d’atletisme  
 

La Federació Andorrana d’Atletisme va celebrar ahir dimarts a les 20h00 
l’Assemblea General Ordinària anual. La reunió es va fer virtualment en 
compliment de les normes de prevenció a causa del COVID-19. A la reunió hi 
van assistir 27 membres amb dret a vot. 
  
En el transcurs de l’Assemblea es van presentar, debatre i aprovar els diferents 
punts de l‘ordre del dia entre els que destaquen els següents: 
Tancament de comptes de l’any 2020. Es van presentar i aprovar els 
comptes de l’any 2020. L’exercici es va tancar amb un resultat positiu de 
27.232€. L’activitat de l’any 2020va estar molt marcada per la pandèmia i la 
suspensió de moltes competicions. Davant d’aquesta situació tan atípica, 
segons va explicar el President de la Federació, Sr. Josep Maria Missé, es va 
optar per fer inversions necessàries que, per limitacions pressupostaries, no 
s’havien pogut fer des de feia anys. Entre aquestes inversions destaca la nova 
instal·lació de foto finish. Un inversió que permet organitzar amb garanties 
competicions com el Míting Internacional d’Andorra celebrat el passat cap de 
setmana. Tot i així, no es va dur a terme la renovació de totes les equipacions 
prevista per l’any 2020. Aquesta inversió s’efectuarà el present any 2021 un 
cop ja s’han reprès les competicions internacionals i les participacions d’atletes 
sota la marca Andorra.  
 
Pressupost de l’any 2021. Es va aprovar un pressupost de 209.152€  per 
l’exercici 2021. El pressupost recull les línies estratègiques presentades per la 
nova Junta elegida el 30 de setembre de l’any 2020. En aquest sentit destaca 
l’increment de les partides destinades a la promoció de l’atletisme escolar i a la 
captació de joves atletes. 
 
Reglament per la selecció d’atletes per les competicions internacionals. 
Es van aprovar modificacions del reglament per la selecció d’atletes per a 
representar Andorra en competicions internacionals. Entre els elements 
introduïts destaca l’obligatorietat de participar en els Campionats d’Andorra 
per poder ser seleccionable. La Federació vol, així, revaloritzar la principal 
competició nacional i reivindicar-la com la festa anual de l’atletisme. En aquest 
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sentit es va celebrar la nombrosa participació, el passat cap de setmana, en el 
Campionat d’Andorra Absolut. També es va reforçar el criteri de “l’estat de 
forma” de l’atleta en el moment de fer la convocatòria. Un criteri que ha de 
complementar les marques que hagi pogut assolir l’atleta els mesos precedents. 
En aquesta línia la Junta Directiva va voler posar en valor la figura del 
seleccionador nacional recentment creada. 
 
Subvencions als Clubs. Es va aprovar modificar els criteris per atorgar les 
subvencions als clubs afiliats a la Federació. Els dos criteris que es seguiran 
seran el nombre de llicencies i l’organització d’esdeveniments esportius. En 
relació al nombre de llicencies es va aprovar ponderar més les llicencies 
d’atletes en edat de promoció i les llicencies femenines. Una proposta que, tal i 
com va explicar el President, vol premiar l’esforç i ajudar els clubs en la 
promoció de l’atletisme en edats de formació, i avançar en el creixement del 
nombre de dones federades i practicants habituals d’atletisme.  
Tots els acords es van aprovar per unanimitat.  
 
El President de la Federació ha valorat molt positivament la participació i 
desenvolupament de l’Assemblea. S’ha mostrat optimista per la feina que s’està 
fent des dels clubs, i l’entusiasme i dedicació d’atletes i entrenadors. Un treball 
que s’està veient recompensat amb la progressió i les millores de marques 
personals que molts atletes estan aconseguint.  Finalment, s’ha mostrat molt 
il·lusionat amb la participació dels nostres atletes en els compromisos 
internacionals dels propers mesos: Míting AASSE, Copa d’Europa de Nacions, 
Campionats d’Europa Sub 23 i Sub 20 i Jocs Olímpics.  
 
Andorra, 2 de juny de 2021 
 


