ACTA DE LA REUNIÓ DE JUNTA DIRECTIVA DE 4 DE JULIOL DE 2012

ASSISTENTS
1.- Josep Bochaca Tohà
2.- Joaquim Vilaplana Boloix
3.- Jordi Puche Medina
4.- Jaume Masferrer Coma
5.- Carles Ferrer Juanola
6.- José C. Blázquez Sánchez

7.- Francesc León Mañé
8.- Jordi Jorba Canales
9.- Josep Roca Piñol
10.- Rubén Carro Cepeda
11.- F. Javier Lara Escalante
12.- Albert Pol Camps

EXCUSEN L’ASSISTÈNCIA
1.- Francesc Moradell Pont
2.- David Gran Serrano
3.- Raül Querol Prades
4.- David Prats Segarra
5.- Josep Mauri Pey
6.- 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: Incloure al punt 2, Reunió Clubs de
Tarragona, la presencia del Sots Delegats de les Terres de l’Ebre.
2.- Informe dels contactes mantinguts per Presidència i demés membres de la Junta: Assemblea General ordinària a
l’INEFC, podeu trobar tota la informació penjada a la web, es va enviar en el seu dia (16 de maig) Es valora quin és el
lloc més adequat per celebrar-les. Presentació Associació Catalana de dret de l’Esport, acte protocol·lari a la
Secretaria General de l’Esport. Reunió amb Maite Fandos, Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Barcelona, eix
central el Velòdrom, estat de les instal·lacions, pla d’autoprotecció, activitat esportiva actual i projectes. A la Festa
de la bicicleta la FCC ha quedat al marge, s’hauria de reconduir. Es donen explicacions sobre la celebració dels
XGames on hi figura la competició de ciclisme. Es voluntat de futur crear un Centre de Ciclisme a les rodalies del
Velòdrom. No hi haurà, degut a la crisi, inversions durant els 4 anys de mandat municipal que no siguin de
manteniment. Només queda fusta per un any per reparar la pista del velòdrom. La pista de BMX pertany al Districte
d’Horta, aquest la vol cedir a l’Ajuntament i aquest al Velòdrom. Com complement a aquesta reunió s’acut a l’IBE,
rebuts per Rodolfo Hoyuelo (tècnic) i Carles Ventura (arquitecte). Concessió, dins del Pla de manteniment 2012, de
millores al velòdrom, pla d’autoprotecció i solució a la baixa tensió per a la seva legalització. Remodelació i
tancament al circuit de BMX a través del CC Gènesis. Parlament de Catalunya, debat en Mesa Parlamentària de la
moció presentada pel Sr. Joan Boada (I.A.V) per autoritzar el pas de ciclistes per la C17, a mitjans de juliol hi haurà
l’informe de la Direcció General de Carreteres. Entrevista amb el Sr. Joan Porcar Director RPM, per tractar de la
col·laboració futura i en particular de la Marxa Cicloturista Barcelona – Andorra, es preveu prendre la sortida des del
Velòdrom. Ajuntament de Ripoll, agraïment per la seva aposta pel ciclisme amb el tancament d’un curs al CTR i el
projecte del nou, acord CCE – Ajuntament - FCC. Durant la Junta es rep la notificació de les beques del CCE, en total
7. L’alumnat estarà integrat per 3 interns de Trial i 2 externs, 1 intern de BTT(fons), 3 interns de carretera-pista (fons)
i 4 externs. Es farà ràpidament la reunió amb les famílies afectades i es reprendrà el contacte amb l’Ajuntament de
Ripoll. Circuit Montmeló, renovació del conveni d’ús del circuit de Catalunya, aconseguint un benefici per als
llicenciats en l’abonament de 8 utilitzacions a un preu de 20€ per al 2013 i un 10% per fer-se soci del Circuit. Sr. Lluís
Gutiérrez, Director Comercial d’Unifedesport, negociació dels accidentats desatesos de gener amb Aliança i del
menor cridat a declarar de Mapfre, no es va acceptar la proposta de signar un compromís d’assegurances per al
2013, amb el condicionant d’igualar la millor oferta presentada per altres correduries, a canvi d’atendre els
accidentats, s’insistirà en que els atenguin. Assemblea UFEC, acta protocol·lari com a socis en la seva Junta anual
ordinària. Mesa de la bicicleta. Carreteres compartides, amb la presència de les Diputacions. Senyalització dels 1,5
m. Dels trams prioritaris d’ús a l’octubre n’estaran senyalitzats tres. Un serà el Terrassa - Terrassa per Sant Llorenç
Savall i Caldes, un altre el Balaguer - Balaguer per Tremp i Artesa i el tercer Reus - Reus per Cornudella de Montsant i
Prades. A l’octubre es celebrarà el Congrés de la bicicleta, a Sant Cugat, on es prioritzarà la seguretat vial.
L’Intergrup, grup de bicicleta al Parlament, tractarà a la reunió de juliol la matriculació de les bicicletes. Ajuntament
de Tortosa, roda de premsa presentant les 12 hores non stop al circuit permanent de Vinallop i de la Sots Delegació
de les Terres de l’Ebre. Càrites Diocesana, reunió amb el Sr. Josep Ferrer Peris, per establir un conveni de
col·laboració. L’objectiu es crear un banc d’aliments procedent de la recollida durant les activitats de les Federacions
esportives.
3.- Informe Econòmic: Per començar el President dóna la notícia de la concessió de la part de subvenció denegada al
2011, per deficient justificació, de l’import de 50.191,33€, ara s’iniciarà el termini de dos mesos d’apel·lacions.
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El Tresorer exposa la situació econòmica amb data 3 de juliol. Compromisos adquirits 434.977,01€, factures
pendents 203.899,20€, dietes i quilometratge 5.771,07€ i factures pendents de comptabilitzar 30.465,22€. Fa un
total de 675.112,50€. Els romanents actuals sumen a 504.708,96€, amb el crèdit disponible de 150.000€ fa un total
de 654.708,96€. Es crea un dèficit de 20.403,54€. Hi ha un pagaré immobilitzat de 169.000€. Hi ha pendent de
cobrament 50.191,33€ de la subvenció del 2011 i 184.925€ de la del 2012. Exposa una comparativa de les llicències
d’un dia fins el 16 de juny, quantitat per abonar a l’asseguradora. Barcelona n’ha generat 1.709 de BTT, 429 de
cicloturisme; Tarragona 603 de BTT i 195 de cicloturisme; Lleida 498 de BTT i 163 de cicloturisme; Girona cap de BTT i
242 de cicloturisme. Es demana que la Delegació de Girona justifiqui aquestes dades.
El Delegat de Barcelona proposa fer efectives les subvencions per assistència a l’Assemblea i organització de
Campionats de Catalunya, es quantificarà i es crea el compromís de pagar abans de la propera Junta. S’acorda, per
unanimitat, renovar els contractes de voluntariat, amb venciment a finals de juliol, donant un nou termini fins el 31
de desembre de 2012, donant legalitat a l’aportació i presència d’aquestes persones dins la FCC.
4.- Campionats d’Espanya, valoració i programa. Sortides de seleccions: S’han realitzat els de BMX, Ruta d’Elits i
Sots23, Pista de cadets i júniors. Està a punt de realitzar-se el de Descens a Panticosa, s’ha realitzat una estada a la
Molina. Es farà el de cadets i infantils a Astúries i prèviament s’ha celebrat la concentració a Ripoll. A Lorca està
previst el de BTT en júniors i elits. Al juliol també es realitzarà el de Trial. A l’agost ja tenen data el de sèniors,
màsters i veterans. El setembre, a Sabinyànigo es disputarà la BTT- Maraton. Es fa menció de les sortides fora de
Catalunya. Els júniors de carretera van participar al “Trofeo Federación”, els cadets carretera participaran als tres
dies de Txuma (Erandio). Els infantils prendran part del Campus de Les Mestes (Astúries). El BMX a Orleans. Els
Descens Cros Country a la Copa de França als Alps. El Trial a la Copa del Món a Val d’Isère. Queda pendent la sortida
dels Sots 23 i la Pista, d’aquesta última s’estudiarà la proposta del Catalunya Track Team.
5.- Campionats de Catalunya, valoració: Es fa una crítica de l’absència d’influència mediàtica en la celebració dels
Campionats. La manca de visualització a les arribades del motiu de la competició, ni com a Campionats de Catalunya
ni com a FCC. Cal invertir en pancartes i fons de podi, amb els nostres logos. Es lamenta que alguns Campionats són
reciclats d’altres proves i d’altres puntuacions o campionats menors, Open Tàctic, Grans Clàssiques, Copa Catalana...
Queden pendents de celebrar, al setembre, el de BMX i pista; el de cadets i júniors fèmines CRI està en negociació i
el de Trial previst a l’octubre.
6.- Inscripció de proves al Calendari de la RFEC i UCI 2013: S’ha de revisar qui s’acollirà a ser prova RFEC. S’ha de
buscar que les proves que atorguen punts, com el Cross Country, tinguin proves a Catalunya, important per l’ordre
de sortida a les graelles.
Les proves UCI, com la Volta a Catalunya, el Descens DH a St. Andreu de la Barca, el Descens Down Town a Lleida i
dos proves de BTT són les inscrites de les diverses del passat més recent.
Per avançar cal fer un acord amb la Valenciana, Aragonesa i Andorrana per organitzar conjuntament proves sota un
nom comú, dins d’un mateix calendari, s’iniciaran els contactes pertinents.
7.- Torn obert de paraules: Es comenta que cada quinze dies, els dijous, el diari Sport publica una pàgina pagada per
la FCC, els logos dels col·laboradors són d’agraïment, ara està a punt de sortir el tercer exemplar.
S’ha d’estudiar com crear una xarxa d’escoles amb ciclisme, reunir les iniciatives que ja funcionen i obrir-se per
sectors. És la millor promoció del ciclisme i cal invertir imaginació, diners i esforços.
S’ha d’estudiar com organitzar, a l’últim dissabte d’octubre, una gran vetllada on concedir els premis i
reconeixements de la temporada. Es podria incloure campions de Catalunya, medallistes als campionats d’Espanya,
Copa Catalana, participacions destacades internacionals i allò concret que ha beneficiat al ciclisme, persones i
institucions.
Es presenta una queixa de com una determinada Clínica de Lleida dispensa un tracte poc correcte als federats
accidentats. Abans d’atendre demanen un pagament. Es notificarà a la Correduria d’Assegurances.
I essent tres quarts de deu s’aixeca la sessió d’avui, quatre de juliol de 2012 i com a Secretari dono fe i testifico.
V.P. El President

El secretari

Signat: Josep Bochaca Tohà

Signat: Albert Pol Camps

