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A un quart de set de la tarda, a la seu social de la FCC, a Barcelona, presidit pel seu president, Sr. Josep Bochaca Tohà
es reuneix la Junta Directiva per tractar els punts de l’ordre del dia.
Prèviament, el President presenta al Sr. Xavier Costa Llonch, a qui havia anunciat a tots els membres de la Junta per
correu electrònic, com a nou membre de la Junta. Per unanimitat és incorporat i serà presentat a ratificació en la
propera Assemblea. Fa un resum del seu perfil de formació acadèmica, empresarial i de la seva vinculació amb el
ciclisme. La seva funció serà la coordinació de l’activitat esportiva del BTT dins la Junta.
1.- Accions i aclariments derivats dels assumptes tractats en la Junta Directiva anterior: Satisfacció per als set
participants de l’operació cadets-júniors a l’etapa del Tour de França per terres catalanes. A Carreteres compartides,
senyalització 1,5 m, les del llistat de Girona hi ha bona disposició de la Diputació per senyalitzar-les. El President
demana a les territorials un llistat de les realitzades per publicar-ho. L’Alcalde de Vilasana va adreçar una carta
demanant explicacions per no haver estat escollit el circuit de BMX de Vilasana com a seu del centre de tecnificació.
Se li va contestar que la manca de tècnic titulat i l’absència de residència n’eren els motius i que el projecte era
anterior a la proposta seva. S’ha dirigit a la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat, el Sr. Gerard Figueras
tindrà una reunió amb les parts afectades. S’aprofitarà aquesta reunió per plantejar el tema del Biketrial, unió de
clubs reconeguda per la Generalitat, que per llei s’ha d’incorporar a la FCC, a l’haver complert el termini de 5 anys
reglamentari. La FCC té presentat un recurs per la no admissió dels termes Bike trial, Mountain-bike i Ciclisme Artístic
en Sala, en els Estatuts aprovats el 2013, al no haver rebut resposta s’instarà a un posicionament del CCE. La gestió de
pagaments al Comitè d’Àrbitres, pel nou procés de pagaments dels clubs a la FCC i d’aquesta fent les retencions de
l’IRPF ha comportat una complexitat manifesta. Les designacions, la pujada de les notes de càrrec al programa, la
impressió de les notes, el llistat d’àrbitres i els imports a percebre mensuals, les retencions de l’IRPF, els resums
trimestrals del declarat a hisenda (sense desplaçaments ni dietes) és un procés laboriós. Els errors dels primers
mesos, notes de càrrec errònies o duplicades, es van millorant. A primers de mes es fan els pagaments corresponents
al mes anterior. Les reclamacions s’atenen i al mes següent cobren els endarreriments. Aquest exhaustiu control ha
aflorat l’important quantia d’arbitratges pagats per la FCC, curses d’infantils totalment, l’àrbitre de gestió del control
de cursa per bicixips (excepte Màsters de 30+), desplaçaments i dietes de tots els arbitratges i tota la pista. La previsió
és que l’aportació anual de la FCC a l’arbitratge és de 32.000€ per la quantia de 38.000 corresponents als clubs. El
President manifesta la seva preocupació sobre el nivell qualitatiu arbitral, amb l’exemple del Campionat de Catalunya
de Muntanya, les repeticions de designacions arbitrals en comptats membres, la manca de reciclatge a les noves
tecnologies. L’externalització de serveis d’arbitratge a les empreses, cas del DH, és un fet. Es demana una anàlisi de la
situació arbitral per a properes juntes. La reobertura dels cas de l’accident de Vilafant, del 2012, de part de la fiscalia
s’ha tancat positivament, organitzador i corredor queden lliures de qualsevol responsabilitat penal. El rentin de
vehicles, per al seguiment de curses i trasllat de material, S’ha materialitzat amb un turisme Volkswagen Passat
Variant ja a la FCC. S’està a l’espera de rebre la Volkswagen Caravelle, per a desplaçaments de seleccions durant tot
l’any i que ja s’utilitzarà per als desplaçaments dels components del Centre de Tecnificació de velocitat i BMX. El preu
mensual dels dos vehicles pujarà a uns 1.500€, durant 4 anys.
2.- Informes FCC:
2.1.- Informe dels contactes mantinguts per Presidència i demés membres de la Junta: Assistència a l’acte de
celebració dels 50 anys de la UC Sant Joan Despí, entrega del banderí commemoratiu i oferiment d’assistència a la
Missa de Montserrat amb motiu de la Montserratina. Assistència a la presentació del Tour a Barcelona, al palauet
Melcior Colet i seguiment a l’etapa de Vielha, on 7 ciclistes cadets i júniors van participar oficialment en una part del
recorregut. Contacte amb el Museu Nacional d’Art de Catalunya per poder utilitzar el quadre del tàndem del pintor
modernista Ramon Casas com a imatge del cicloturisme català. Ramon Casas va tenir llicència amb el comitè català de
la Unión Velocipédica Española. El MNAC ja ha concedit el permís. Un cop informada la Junta ja es farà públic. Reunió
al Servei Català de Trànsit per tractar l’edició 2016 de la diada La Montserratina. Es mantindrà l’estructura dels últims
anys, trànsit controlat a la pujada a quarts de deu, ofrena, banderins i com a novetat es farà una setmana més tard,
el 6 de novembre, per no coincidir amb una fira a Monistrol.
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Reunió amb Bernat López de Cultura Ciclista responsable de l’apartat dels orígens de la Federació del llibre de la
història de la FCC, per demanar-li un pressupost del projecte. Trobada amb el nou comissionat d’esports de l’IBE, Sr.
David Escudé per presentar-nos i oferir-li una visita a la FCC. Entrevista amb els responsables de Decathlon Barcelona
amb motiu del lliurament dels dorsals de la XXII Barcelona – Sitges, del 3 de novembre. La recollida es farà a la botiga
de l’Illa Diagonal de Barcelona, podent-ho fer també al velòdrom, oficines FCC. S’està enllestint els tràmits pel pas de
la població del Prat. Les inscripcions es farien a través de la FCC, gratuïtes per als federats i al preu de la llicència de
dia per als no federats. Reunió amb responsables dels Jocs del Mediterrani, Tarragona 2017, amb les proves de
ciclisme a Vilaseca que la RFEC ha delegat a la FCC. La Delegació de Tarragona està dissenyant els recorreguts de les
dues proves, ruta i CRI (5 i 8 de juliol), tant aviat es pugui s’espera el vistiplau del SC de Trànsit i de la subseu de
Vilaseca. La FCC està gestionant una CRI, com a prova pilot en el mateix circuit, celebrant-hi el Campionat de
Catalunya. El problema generat per la celebració dels Campionats d’Espanya de Marató a Avià, ha provocat a la FCC
un esforç de gestió per suplir la manca de tràmits de permisos i pagaments a la RFEC a pocs dies vista de la prova. La
FCC assumirà la part econòmica que correspongui per donar resposta als 560 inscrits. L’empresa organitzadora
Ocisport s’ha ajustat al màxim per poder fer efectiva la prova. Firma del conveni amb el Departament d’Ensenyament
de la Generalitat per al reconeixement dels títols al final del curs de mecànica. Visita del Secretari General d’Esports
de l’Aràbia Saudita, sol·licitant informació sobre el circuit de BMX i Velòdrom. El nostre President és membre de la
Junta Directiva de la UFEC, el seu President uns mesos abans d’exhaurir el seu mandat ha dimitit, convocant noves
eleccions, amb ell mateix com a únic candidat. S’obre un nou mandat amb pràcticament la mateixa Junta. Avui
prenen possessió, però, per coincidència de data el nostre President no hi ha pogut assistir. Assistència a la
presentació de la Tramunbike, única prova catalana puntuable per a la UCI Marathon Series del proper dia 16.
Assistència al Museu Olímpic amb motiu de l’edició del llibret dels àrbitres olímpics, uns 40, on dos són de la
modalitat de ciclisme. El vicepresident va assistir el dia 18 de setembre a la inauguració del Trial Bici de Ripoll, on els
alumnes del CTER podran practicar. El circuit l’ha dissenyat el tècnic de la FCC, Sr. Dani Parramon. L’acte s’ha fet
conjuntament amb la presentació del circuit Trial moto, on a partir d’aquest curs el CTER s’obrirà a alumnes d’aquesta
modalitat.
2.2.- Seguiment pressupost 2016: Intervé el Tresorer per fer-ne l’explicació. A l’apartat d’ingressos pendents de rebre
una part de la Generalitat i d’una altra de l’Ajuntament de Barcelona, es quadraran les xifres previstes. Les despeses
estan pendents de 300.000€ de les dues assegurances i de quasi la totalitat de les subvencions i premis, a part del
pagament de sous del personal i seguretat social del quart trimestre, festa de cloenda i proveïdors habituals.
S’aprova per unanimitat ampliar la despesa en bicicletes per a petits, arcs d’arribada, cilindres, pancartes i dues
bicicletes de reposició per al seguiment de les seleccions de carretera, per un valor aproximat de 15.000€. Es preveu
tancar l’exercici respectant el fons de maniobra aprovat en Junta anterior de 250.000€.
2.3.- Seguiment seleccions catalanes i Campionats de Catalunya: Es fa la valoració dels celebrats, a partir de
l’anterior Junta de maig. Es comenta la incidència protagonitzada al de júniors a Vilajuïga, on a la cursa de veterans
els 50 no van respectar la sortida i van arribar abans dels 40. Del BTT-XC de les Roquetes es destaca l’horari
maratonià del conjunt de proves. A l’Enduro de S. Joan de les Abadesses els àrbitres es queixen de la quantitat
d’hores emprades, hi ha 4 trams cronometrats i des de les inscripcions a la confecció de l’acta fan que s’acabi a mitja
tarda. El delegat de Tarragona manifesta que l’adjudicació de Campionats es faci amb el consentiment dels respectius
delegats, que coneixen millor el funcionament dels clubs, per a no caure amb el nefast resultat de la Secuita amb els
Màsters 30, havent de canviar d’organitzador. No s’ha celebrat el d’Ultramarató, l’organitzador el va fer coincidir amb
el mateix cap de setmana d’una prova UCI, la Tramunbike i no es va arribar a un acord de canvi de data. En el repàs de
sortides de seleccions es destaca que el DH ha fet una sortida menys i que el BTT ha preferit fer una estada a una
sortida. Es valora positivament l’èxit en moltes disciplines dels Campionats d’Espanya. Es manifesta la preocupació
dels equips júniors, que veuen que molts corredors prefereixen accedir a un determinat equip de fora de Catalunya,
on perceben una publicitat de cara al seu futur. La FCC inverteix abastament en formació i després no pot tenir un
potencial representatiu als seus clubs en consonància, ja s’ha pres alguna mesura però del tot insuficient en els seus
resultats. En les disciplines de DH, BTT, Trial, BMX i Pista els resultats són prou eloqüents, en carretera el millor el
trobem en cadets fèmines i júniors masculins, trobant a faltar bons resultats en les categories superiors amb
l’excepció de la guanyadora de la Copa d’Espanya Elit, l’austríaca que corra amb llicència catalana.
3.- Centres de tecnificació: Ripollès – Ciclisme de Fons + BCN - Ciclisme de Velocitat i BMX. El CTER, des del 2007 en
Trial i 2011 en les altres disciplines és un centre consolidat, els resultats amb títols europeus i mundials en trial, i
d’altres en carretera en són el resultat. El tècnic de la FCC al CTER, en ciclisme de fons , Sr. Carles Torrent exposa la
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situació actual. L’altre tècnic de la FCC en trial és el Sr. Dani Parramon. EL CTER acull esportistes júniors de les
modalitats de Ruta - Pista, BTT i Trial. Cursen els estudis de batxiller a l’IES Abad Oliva de Ripoll, gaudeixen de totes
les instal·lacions esportives municipals de Ripoll (gimnàs, piscina, pista de BMX i residència) i els dijous es desplacen al
Velòdrom de Barcelona. Hi ha un tutor, Sr. Joaquim López, Director del CTER, que coordina els estudis amb l’Institut,
els resultats acadèmics condicionen la continuïtat presencial al CTER. L’objectiu és aconseguir la formació integral de
l’esportista en tots els àmbits, conciliant l’activitat acadèmica amb la formació esportiva. El Centre està suportat
econòmicament per la Generalitat, FCC, Ajuntament de Ripoll i famílies dels alumnes. Aquest curs acadèmic hi ha 13
esportistes, 4 de trial, 5 de carretera, 2 de BTT i 2 de Pista, 5 noies i 8 nois. Es pot donar el cas que algun alumne
accedeixi al batxillerat, no hi ha cicles formatius de FP, per tal de gaudir de les avantatges esportives del CTER i que el
seu nivell acadèmic no sigui l’adequat. El nou centre de tecnificació de velocitat acull esportistes de les disciplines de
BMX i Pista. Cursen batxillerat a l’Institut Joaquim Blume, conviuen a la Residència Blume amb 75 esportistes més,
entrenen a les Instal·lacions esportives d’Esplugues (sales de gimnàs i piscina) i al Velòdrom (pista i BMX). Aquest
primer curs hi ha 4 alumnes de pista i 3 de BMX, un d’ells extern. El tècnic de la FCC és el Sr. Jaume Mas i el seu
ajudant en BMX és el tècnic Sr. Ian Hiniestrosa. El Sr. Jaume Mas exposa que s’establiran uns protocols per detectar
quins alumnes són realment velocistes. Dues sessions es fan al Velòdrom i les altres a la Blume. Hi ha un tutor de dia i
un de nit que es coordina amb el tècnic de la FCC. La intenció és, paulatinament, integrar esportistes externs als
entrenaments.
4.- Formació de Tècnics: El tècnic de l’àrea de formació de la FCC, Sr. Xavier D. Ràfols intervé per fer l’exposició.
Aquesta setmana ha començat el Bloc específic del Curs de Tècnic de nivell 1. Consta de tres parts, el bloc comú (80
hores), l’específic a (70 hores) i el període de pràctiques (150 hores). Hi participen 16 alumnes. El curs dura un any.
Amb la titulació s’accedeix al ROPE (Registre Oficial Professionals de l’Esport). No hi pot haver una borsa de treball de
tècnics, per la llei de protecció de dades, la demanda és resposta a través de la FCC. Dilluns passat es va iniciar, amb
15 alumnes el curs de formació per a tècnics de mecànic en bicicletes. Després de l’acceptació del Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, Formació Professional, es farà com a prova pilot obtenint el seu
reconeixement oficial com a mòdul de Guies de bicicleta, assimilat a l’Institut Vall d’Hebron. El Gremi de Comerciants
de Bicicletes de Catalunya ha impulsat la necessitat de realitzar-lo. El curs constarà de 200 hores de classes teòriques
al velòdrom, amb 12 professors diferents, més 200 de pràctiques en botigues del Gremi. El curs acaba el 22 de
desembre amb un examen teòric i un de pràctic, muntatge i reparació de la bicicleta. Està establert un currículum i un
professorat seleccionat pel Gremi de bicicletes.
5.- Nou contracte de Gestió del Velòdrom d’Horta i Nova oficina: S’ha renovat el contracte de gestió del Velòdrom
amb l’Ajuntament, que havia finalitzat la 1a pròrroga el 31 d’agost. Ara s’ha renovat una segona pròrroga i al 2018
sortirà a concurs públic la nova adjudicació, en el pitjor dels supòsits la FCC tindrà garantit l’ús de les oficines a cost
nul durant 8 anys, ara en són 10 per la inversió feta enguany. L’Ajuntament suplirà la disminució de lloguer de
l’inquilí, Winterlow, i l’ampliació a la gestió del circuit de BMX, amb una aportació de 130.000€. L’Ajuntament
manifesta el seu interès en la gestió del Velòdrom per l’activitat continuada del mateix, escoles, discapacitats,
tecnificacions de fons i velocitat, clubs i demés usuaris; tanmateix amb la pista de BMX. Ara tenim el mateix llogater, li
vencia el contracte el 31 de juliol, se l’ha renovat per dos anys amb unes condicions més assequibles als seus
interessos. Es faran les gestions per recuperar els endeutaments amb pagarés, cobrament d’interessos de demora,
dipòsit inicial a compte i vetllant per tenir al dia el venciment de les mensualitats.
6.- Llicències federatives - Assegurances: S’ha facilitat, per escrit, un resum de llicències, a data d’avui, per
categories. S’ha diferenciat les d’àmbit català de les UCI-RFEC, globalment amb tècnics i àrbitres n´hi ha unes 20.000.
S’ha inclòs la quantificació de llicències de dia per territorials, com a més rellevant de la informació tramesa. Es
comenta el baix nombre proporcional de llicències de dia, atribuint-ho al preu que el Consells Comarcals faciliten molt
més baix que el que la FCC pot donar. Cal diferenciar entre la llicència de dia que ha de complir els barems legals del
Real Decret i una assegurança de dia que compleix amb uns mínims no vinculats a cap decret. Lleida ha rebut una
proposta d’assegurança de mort i invalidesa a un preu molt interessant, s’estudiarà com coordinar-ho amb les demés
assegurances. Actualment fins cadets teníem Mapfre, a partir d’ara de 10€ per llicència passarem a 20,50€ amb
Allianz. A partir de júniors s’espera un fort increment. Aquestes llicències reben una subvenció, a càrrec dels
pressupostos de la FCC de 8€ per llicència. Si es vol fer una comptabilitat més real, s’haurà de repercutir els augments
soferts de les assegurances a les llicències. Els tres últims anys la despesa és superior als ingressos, minvant les
reserves obtingudes als dos primers anys de mandat, i no es pot suportar aquesta dinàmica. La llicència virtual és una
novetat que es vol encetar a Catalunya, descarregant-se una APP et permet tenir al mòbil la teva llicència i rebre les
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informacions de ciclisme.cat, com calendaris, classificacions o notícies. La llicència virtual no substituirà la física fora
de Catalunya. El carnet bici, per a usuaris de la bicicleta, és un producte per donar a un preu molt assequible, uns 20€,
una cobertura de Responsabilitat civil i de mort o invalidesa derivada d’accident ciclista. En cas d’accident, els danys
físics seran coberts per la sanitat pública o privada que disposi el ferit. Pot ser interessant per a aquells ciclistes que
no participen en cap activitat ciclista. La seva avaluació al cap d’un any ens demostrarà la seva utilitat i si és en
detriment de les llicències esportives o d’activitat física actuals.
7.- Acte de cloenda de temporada 2016: S’ha programat per al dissabte 19 de novembre a les 11,45 a la sala d’actes
de l’INEF, amb la mateixa estructura de programació que en l’edició anterior. Després es servirà un aperitiu per als
presents. Com a punts importants està l’anunci de l’acomiadament oficial del ciclisme d’alta competició dels màxims
exponents actuals de les disciplines de carretera i BTT, Sr. Joaquim Rodríguez i Sr. José Antonio Hermida. També cal
considerar que ha estat any olímpic i cal reconèixer als nostres representants. Els ciclistes revelacions, campions del
Món en les seves disciplines Magdalena Duran en BTT-XCO i Eloi Palau en Trial. En distincions especials, aprofitant
que enguany es compleixen 25 i 40 anys dels dos únics guanyadors catalans de la Vuelta a España, Josep Pesarrodona
i Mercior Mauri; al Circuit de Catalunya pels seus 25 anys i prestació al ciclisme; L’Esportiu del Punt-Avui; al tècnic
històric Gabriel Saura i als àrbitres Jaume Corominola i Roser Martínez.
8.- Eleccions RFEC: Les complexes votacions tan a Madrid com a les territorials, olímpics i no olímpics, han fet que
s’hagi arribat a un acord entre clubs, esportistes i àrbitres per representar junt al President de la Catalana a
l’Assemblea de l’Espanyola. Els Clubs seran l’UC Vilanova, El CC Sant Boi, l’ACV de Cataluña i Volta a Catalunya, els
esportistes la tàndem Sra. Beatriu Gómez i el BMX Sr. Alfredo Moreno i l’àrbitre Sr. Lluís Costabella, 8 representants.
A partir d’ara tots els esportistes i clubs catalans es declararan com olímpics a la RFEC. El tancament del procés
electoral serà el 17 de desembre.
9.- Convocatòria propera Junta: Es preveu realitzar-la a la segona quinzena del mes de novembre, per tancar preus i
poder iniciar l’emissió de llicències a partir de desembre..
10.- Torn obert de paraules: A petició de Presidència, es presenta l’estat d’altes i baixes 2016 de clubs de la FCC. Les
altes corresponen a 31 clubs de la territorial de Barcelona, 11 de Girona, 6 de Tarragona i 6 de Lleida, per contra les
baixes corresponen a 22 de Barcelona, 7 de Girona, 7 de Tarragona i 1 club de Lleida, sempre es podran reincorporar
actualitzant els seus estatuts i fent-se càrrec del pagament establert, així podran mantenir l’antiguitat i nom.
S’encomana als delegats que ho revisin detingudament. El Sr. Antoni Palacios comunica que al Registre d’Entitats del
Consell Català de l’Esport no figura inscrita la Junta, només el President, s’esbrinarà el per què per solucionar-ho. Es
demana que, per al 2017, el cronometratge dels DH els realitzi totalment el Comitè d’àrbitres de la FCC.
I essent tres quarts i cinc de deu s’aixeca la sessió d’avui, sis d’octubre de 2016 i de tot el transcrit, com a Secretari,
en dono fe i testimoni.
V.P. El President

El Secretari

Signat: Sr. Josep Bochaca Tohà

Signat: Sr. Albert Pol Camps
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