
ACTA DE LA REUNIÓ DE JUNTA DIRECTIVA DE 4 D’OCTUBRE DE 2012 
 
ASSISTENTS 
1.- Josep Bochaca Tohà 
2.- Joaquim Vilaplana Boloix 
3.- Francesc Moradell Pont 
4.- Jordi Puche Medina   
5.- David Gran Serrano 
6.- Jaume Masferrer Coma 
7.- José C. Blázquez Sánchez 
 

 
 
 8.- Carles Ferrer Juanola 
 9.- Francesc  León Mañé 
10.- Jordi  Jorba Canales 
 11.- Josep Roca Piñol 
 12.- Rubén Carro Cepeda 
 13.- David Prats Segarra 
 14.- Albert Pol Camps 
 

  
  
 
 EXCUSEN L’ASSISTÈNCIA 
1.- F. Javier Lara Escalante 
2.- Raül Querol Prades 
3.- Josep Mauri Pey 
4.- Josep Garcia Arroyo

A dos quarts de set de la tarda,  a la seu social de la FCC, presidit pel seu President, Sr. Josep Bochaca, es reuneix la 
Junta Directiva per tractar els següents punts de l’ordre del dia: 
1.- Accions i aclariments dels assumptes tractats en la Junta Directiva anterior: No hi ha intervencions. 
2.- Informe dels contactes mantinguts per Presidència i demés membres de la Junta: Reunions amb famílies amb fills 
al CTE Ripollès. El primer contacte es produí al juliol, es va fer la valoració del curs 2011-12. Es recolliren crítiques i 
aspectes a millorar. A part dels Directius hi van estar presents el Tècnic de la FCC a Ripoll i el Director del CTE del 
Ripollès. Al setembre es va presentar el projecte esportiu, econòmic i de funcionament rutinari del Centre. 
Publicacions al diari Sport. La FCC ha subvencionat 6 planes, en dijous, de juny a setembre. La final, finals d’octubre, 

recollirà el quadre d’honor de tots els Campions de Catalunya 2012. S’aprofitarà per a  l’anunci de la Cloenda de 

temporada i el seu repartiment de premis. Reunió amb el Sr. Jordi Follia, Director General de Carreteres, per tractar 

del pas de ciclistes per la C17, tram Vic-Ripoll. Protocol de comunicació de pas a Trànsit. Mesa de treball amb Josep 

Ferrús i Xavi Ràfols per aprofundir amb la formació de tècnics. Museu Olímpic, amb motiu del XX Aniversari de la 

celebració dels Jocs Olímpics de Barcelona 92. Projecte de creació del Ciclisme a l’Escola, amb el Sr. Josep Jufré com 

a coordinador, l’abast es faria a les comarques del Barcelonès, Baix Llobregat, Osona i Vallès. Canvi en el Decret que 

obligava a pagar taxes per l’actuació dels mossos. Un cop introduïda l’exempció, de nou, quedem a l’espera del 

retorn d’imports abonats. Reunió amb EC Figueres, Ajuntament de Figueres i FCC. L’intent per salvar el Cinturó de 

l’Empordà o, si més no, una sola etapa ha estat infructuós. Centres BTT. L’acord a tres bandes, FCC, CCE i Turisme 

Catalunya, s’iniciarà de nou. Amb l’assignació del capítol econòmic del CCE s’executarà la part corresponent a 

l’import previst. L’editorial Cultura Ciclista, amb el seu promotor i traductor Bernat López, ha sigut rebuda. La 

possibilitat de l’organització del Campionat d’Espanya Universitari de Ciclisme és la proposta a seguir. La FCC a partir 

del 31 d’octubre s’ofereix per establir un baner (enllaç) des de la nostra web a l’editorial de llibres de ciclisme. 

Trobada amb el President de la UFEC, Sr. David Moner, per tractar temes i col·laboracions de mútua incumbència. 

Asseguda amb Albert Balcells, Ocisport, per definir la col·laboració en Descens i Cross Country. Play Off, empresa 

informàtica de les llicències, per negociar l’obtenció de la base de dades actualitzada dels Clubs, pagament de la 

quota de Club amb l’obtenció de la llicència física, obtenció de llicències de dia prèvies a l’activitat, ús de l’albarà 

manual per a diverses possibilitats, pagament de drets federatius, limitar esportistes foranis a sol·licitar llicència UCI i 

Clubs a generar llicència sense NIE. Treball amb l’arquitecte Sr. Lluís Millet, qui està preparant el projecte de 

Barcelona 2022. Dins de la necessària remodelació bàsica del velòdrom olímpic de Barcelona, proposar els espais 

esportius, de la FCC i complementaris subjectes de millora, remodelació o creació. Confluència d’Organitzadors i 

Clubs de BTT, amb Xavi Ràfols i Toni Miret, per revisar el funcionament del 2012 i proposar el del 2013. Eleccions a la 

RFEC. Publicitat i presència d’un dels precandidats a la Presidència, com a presentació d’intencions. El CC Xavi 

Tondo, representats per la presidenta i gerent són rebuts i presenten els seus objectius. Com a més immediat el 1r 
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Campus Ciclista Xavi Tondo, a celebrar de l’u al 4 de novembre a Valls. Sol·liciten publicitat a la web, informació de 

Clubs Júniors i Cadets i possibilitat de beques per als assistents. 

3.- Presència dels Directius del Club Alt llobregat, proposta solidària Marató TV3: Exposen els tràmits i contactes 

mantinguts. Han aconseguit l’autorització de TV3. Presenten un complert dossier amb els models de cartes 

personalitzades a Ajuntaments, Clubs i Socis. El proper dissabte, 6 d’octubre, a Navàs, celebraran una reunió per 

coordinar detalls del “Pedalem per a la Marató”. La FCC publicarà a la web el contingut i crearà un enllaç(baner) amb 

el link (adreça) del Club organitzador. La recollida de mallots es descentralitzarà a les Delegacions Territorials. 

4.- Presència de l’assessor jurídic per fer la valoració de sinistres al 2012 i comparativa amb el 2011: El Sr. Albert 

Soms, advocat, presenta els 264 casos tramitats, els divideix en accidents sense intervenció d’un tercer (182) i amb 

tercer (82). Manifesta l’augment respecte al 2011, a falta d’un trimestre ja superem en un 10% la seva sinistralitat. 

Explica que ell, en nom de la FCC, porta les reclamacions quan el causant és el contrari. 

5.- Seguretat Vial, posicionament davant l’accidentalitat a la carretera:  El representant  exposa que la Seguritat vial 

es tractada a tres nivells, vies interurbanes, competició oci i mobilitat oci. L’interlocutor és el Departament de 

Territori. El proper dia 10 d’octubre hi ha la 1a de les reunions de retrobament. L’objectiu és la prevenció a les 

carreteres compartides. Puntualitza que la campanya de senyalització del 1,5m es fa paulatinament, segueixen les 

senyalitzacions defectuoses o fins i tot perilloses, com l’absència de vies alternatives davant túnels o autovies. Es 

reivindica l’anunci de la presència del ciclista a les carreteres. Els Mossos ja han elaborat un protocol d’actuació. 

Actualment es fan xerrades a Clubs, es faran properament a nivell comarcal, intervenint FCC i Mossos. Es lamenta la 

manca d’informació de les vies alternatives davant una prohibició de pas. Com a positiu es comenta el 

posicionament de l’Ajuntament de Vinyols i els Arcs a favor de la presència dels ciclistes a la carretera. Està 

programat el IV Congrés de la bicicleta, on es celebrarà una taula rodona amb el Director del Servei Català de Trànsit, 

Joan Aregio, més adreçat a les vies urbanes, on hi estarà present la FCC. 

6.- Eleccions RFEC: Les informacions han sortit puntualment publicades a la web. Es detallen el nombre 

d’Assembleistes per cada estament. A la FCC ens corresponen els 4 de Clubs i els 3 d’esportistes de modalitats 

olímpiques, a part del President. El passat 28 de setembre va acabar el termini del vot per correu. El dia 7 d’octubre 

s’acaba el termini de presentació de candidatures a membres de l’Assemblea General. S’insta a la presentació de 

Clubs  i Esportistes per estar presents a l’Assemblea. 

7.- Casals d’estiu i primavera: S’acorda la cessió de l’actual casal perquè s’incorpori al que es realitza en les mateixes 

dependències del Velòdrom. El motiu és l’ús de personal administratiu o tècnic de la FCC que es requereix per a les 

seves pròpies funcions laborals ordinàries. 

8.- Baixa de Clubs amb impagament de la quota: S’acorda, per unanimitat, donar de baixa als Clubs que tinguin dues 

anualitats pendents amb data l’u de gener. Es notificarà i podran pagar els endarreriments. S’estudiarà la quota per 

donar-se d’alta com a Club, diferent a la de continuïtat. Es vol evitar l’excessiva proliferació de Clubs sense activitat, 

procedents de l’escissió d’altres ja existents. 

9.- Condonació de deutes anteriors a una data: S’aprova, per unanimitat, la condonació de deutes anteriors al 31 de 

desembre de 2009. No es podran concedir subvencions actuals a aquests Clubs de valor menor a l’adeutat, si fos 

major s’abonaria la diferència.  

10.- Botiga on-line: S’acorda, per unanimitat, seguir amb el procés actual de venda. No es descentralitzarà a les 

Delegacions Territorials. Es valorarà la campanya pilot per prendre decisions de cara al futur. Es prohibirà la venda de 

models de roba de seleccions de la FCC a les botigues. 

11.- Horaris d’atenció telefònica i presencial a la FCC i Territorials: L’acord que es pren és fixar la data de l’u de 

desembre per a la implantació de nous horaris.  L’horari d’atenció telefònica a Barcelona serà de 10 a 13 hores i de 
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16 a 20 hores. L’atenció presencial es farà de 16 a 20 hores. Es podrà sol·licitar telefònicament o per correu l’atenció 

especial als matins. Les Delegacions notificaran els seus horaris i es publicaran conjuntament a la web. 

12.- Reestructuració de personal: Per atendre la nova organització del treball administratiu en dues àrees 

(econòmiques – adquisicions, facturacions i tresoreria- i de gestió – llicències, subvencions, calendaris i serveis 

diversos ) s’unificarà l’horari del personal, es farà en horari partit, amb quatre hores dins la franja de 9 a 14(a 

estudiar segons cada cas) i les quatre restants de 16 a 20 hores. Es realitzaran canvis d’ubicació del personal segons 

les àrees assignades. Es delega en l’assessor econòmic Sr. Esteve Permanyer el comandament d’aquesta missió. Hi ha 

tres tècnics de 40 hores setmanals, un vinculat al CTE Ripollès, altra compartint tasques administratives i l’últim 

sense una programació concreta ( a part sense subvenció del CCE).  Es decideix iniciar els passos necessaris per 

reestructurar les funcions dels tècnics vinculats a la FCC amb tasques específiques al CTER, velòdrom de Barcelona i 

iniciació o tecnificació a la resta de velòdroms. 

13.- Informe Territorials: El Delegat de Barcelona valora com a positiu la representació a actes socials, reunions i 

activitats esportives. La implicació amb el CTER en l’avaluació del curs passat i projecte actual. Com a negatiu exposa 

el poc temps dedicat a la promoció i la seva manca de sintonia amb el Comitè de Tècnics. El Delegat de Lleida 

lamenta la falta de proves de carretera i la poca participació al Campionat de Catalunya d’Infantils de Pista. Com a 

positiu valora l’activitat de BTT. El Delegat de Tarragona es queixa de l’absència de proves de carretera per a Cadets i 

Júniors. El Delegat de Girona troba positiu l’ambient de treball en les reunions de Junta. Li preocupa el nivell de 

prestacions de la FCC. Es queixa del mal moment del ciclisme de carretera. Considera que els Tècnics de la FCC estan 

mal aprofitats i que no aporten en proporció al què reben. 

14.- Torn obert de paraules: A proposta d’un vocal de Lleida es passa a votació si es compensa econòmicament la 

despesa de la prova de DH, de Cervià de les Garrigues, feta per cronometratge extern per no comptar amb el de la 

FCC. S’aprova per unanimitat. Per donar resposta a l’apartat final del punt 1, es passa a votació la concessió de 

beques per als assistents al Campus; s’acorda per unanimitat la donació de 50€ per corredor als Clubs que aportin 2 

o més participants, amb el condicionat que siguin Clubs d’aquesta Federació. Es comunica que ja està elaborat el 

calendari provisional de Ciclocròs i l’actualització de la seva Normativa. Hi ha curses amb proves de promoció per als 

més joves, classificacions amb el suport informàtic dels xips (transponders), inscripcions prèvies amb tancament a les 

20 hores del dijous anterior i més de deu jornades com a novetats més destacades. El vocal dels àrbitres valora, de la 

temporada, les jornades de Pista que s’han celebrat en els diferents velòdroms. Es participa als presents que s’ha 

elaborat un programa de Ciclisme a les Escoles, s’ha encomanat l’aplicació experimental en algunes comarques, 

Barcelonès, Baix Llobregat i Osona; la persona escollida és l’exprofessional Josep Jufré, estem a l’espera de la seva 

resposta. El 27 d’octubre, dissabte, estan convocats Clubs, equips, organitzadors i corredors pertanyents al ciclisme 

de carretera per intentar trobar solucions de futur i revitalitzar el difícil moment en que es troba. 

 
I essent un quart de dotze  s’aixeca la sessió d’avui, quatre d’octubre de 2012  i com a Secretari dono fe i testifico de 
tot el transcrit. 
 

V.P. El President        El secretari 
 
 
 

Signat: Josep Bochaca Tohà       Signat: Albert Pol Camps
 


