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1. Recompte i identificació dels membres assembleistes presents: 
 

• Total Clubs assistents: 27. 

• Total Clubs amb vot doble: 13. 

• Total Clubs amb vot simple: 14. 

• Identificació: 
 

1. Artsport Banyoles Club 
2. Agrupació Ciclista El Prat 
3. Barcelonès Club Ciclista 
4. BMX Terrassa Club 
5. Bons Amics Club Penya Ciclista 
6. Campo Claro Club Ciclista 
7. Catalunya-Barcelona Club Ciclista 
8. Colomenc Club Ciclista 
9. E.C.V Catalunya 
10. Igualadina Unió Ciclista 
11. Les Franqueses V.C.E Unió 
12. Mataró Esport Ciclista 
13. Nicky’s Penya Ciclista 
14. Olot Club Infantil Ciclista 
15. Open Natura Club Esportiu BTT 
16. Sabadell Unió Ciclista 
17. Sant Andreu Esport Ciclista 
18. Sant Cugat Unió Ciclista 
19. St. Andreu Barca Moto Club 
20. Tarragona Club Ciclista 
21. Terrassa Ciclisme Club 
22. Vallès Terrassa Club Ciclista 
23. Valls Alt Camp BTT 
24. Valls Secció Ciclista C.B 
25. Velo Club Excursionista 
26. Vic-ETB Club Natació 
27. Vilanova Unió Ciclista. 
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2. Informe del President: 

• En aquest punt esmentarem a grans trets:  

o Valoració del 2021 des del punt de vista esportiu i afiliació. 

o Valoració de la legislatura anterior. 

o Objectius nova legislatura 2021 – 2025. 

 

2.1 Nivell esportiu 2021: 

 

• Alt nivell d’activitat esportiva a totes les modalitats de ciclisme en comparació amb 

altres federacions. Un exemple a destacar a l’inici d’any es van haver de tancar les 

inscripcions a les Grans Clàssiques de Carretera degut al gran nombre de corredors. 

• Participació rellevant del ciclisme català a les Olimpíades (inclòs les Para-

Olimpíades), aconseguint medalles i diplomes en diferents disciplines del ciclisme. 

• Resultats esportius amb podis a nivell estatal, internacional i mundial. 

 

2.2 Nivell afiliació 2021: 

 

• La Federació Catalana de Ciclisme està dins de les 10 federacions amb més nombre 

de federats, mantenint-se amb un nombre de 17.000 federats. 

• Malgrat l’increment de dones al ciclisme el nombre de federades és molt baix, 

concretament és d’un 9%, representant unes 1.500 noies del total de federats. Cal 

esmentar que s’ha augmentat de forma residual un 1% al 2021. 

• Cal esmentar l’increment de gent que practica el ciclisme sense llicencia federativa 

pertanyent o no a algun club o penya. Això és degut a la oferta d’altres productes 

alternatius que no tenen res a veure amb la cobertura d’una llicencia federativa. 

• La distribució de llicencies: 

o A nivell competició va creixent: 5.000 llicencies (nois i noies). 

o A nivell de menors (des de pre-benjamins fins Infantils) va creixent gràcies a 

la feina dels clubs que tenen escola. 

o A nivell de Cicloturisme va decreixent degut a la oferta d’altres productes 

alternatius que no cobreixen les expectatives en cas d’una dificultat com ho 

faria la llicencia federativa. 
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Il·lustració 1: Llicencies per categories pàgina 7 de FCC Memòria 2021 

2.3 Resum de la legislatura anterior: 

 

• S’ha aconseguit invertir una situació econòmica negativa, establint un pla de 
viabilitat sense cap finançament extern per acabar el 2021 amb una situació 
econòmica totalment sanejada. 

• S’ha aconseguit tirar endavant, tot i tenint la situació econòmica negativa, sense 
retallar l’activitat esportiva. 

• S’ha superat una crisi degut a la pandèmia.  
 

2.4 Per què presentar-se novament? 

 

• Per donar resposta a la confiança dels treballadors de la Federació Catalana de 

Ciclisme i dels clubs que han donat el seu aval a la nova candidatura 2021 – 2025. 

• Per poder acabar el projecte iniciat al 2018 que va haver de ser parat durant els dos 

anys de la pandèmia. 

• Per ser partícips en la millora del ciclisme català. 
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2.5 Conclusió: 

 

• A nivell esportiu, el 2021 es pot valorar com un any bo a nivell d’activitat esportiva, 
tenint amb compte que es venia d’una 2020 de pandèmia. 

• A nivell afiliació, la Federació Catalana de Ciclisme no s’enriqueix amb les llicencies 
federatives, aquestes estan per donar una seguretat i una cobertura legal al ciclista 
que practica aquest esport. El 75% del cost de la llicencia va per les companyies 
d’assegurances i el 25% restant és per donar suport des de l’estructura a tota 
l’activitat que es genera. Per últim cal recordar que la Federació Catalana de Ciclisme 
és una entitat sense ànim de lucre i com a tal retorna al ciclista tot el que ha invertit. 

• A nivell legislatura anterior, la junta ha utilitzat eines i mentalitat d’empresa en una 
entitat sense ànim de lucre per tal d’assegurar la seva continuïtat. I per a tal, des de 
la Junta es vol agrair a tot el col·lectiu que ho ha fet possible, és a dir, al personal i 
als membres dels clubs que són els veritables titulars de la Federació Catalana de 
Ciclisme. 

• A nivell de la nova legislatura, només esmentar que va ser candidatura única i per 
aquest motiu no es van celebrar eleccions.   

3. Ratificació, si escau, dels càrrecs de la Junta Directiva i Delegats Territorials: 
 

3.1 Introducció:  

 

• A les eleccions del 2017 hi va haver dues urnes una per votar la Junta Directiva i una 

segona per votar els Delegats Territorials. 

 

• A l’Assemblea General Ordinària del 2019 es va plantejar als assembleistes i aprovar la 

possibilitat de canviar 2 articles per 3 dels Estatuts (27, 51 i 52): 

o Els Delegats Territorials sortissin dins dels membres escollits de la Junta 

Directiva.  

o La Junta Directiva pot escollir els Delegats Territorials, els seus Vicepresidents i 

Vocals i es ratificaran a la primera Assemblea General Ordinària, tal i com 

esmenta a l’article 52 dels Estatuts. 

o Incorporació d’un cinquè Delegat Territorial, el de les Terres de l’Ebre. 
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3.2 La Junta Directiva legislatura 2021 – 2025: 

 
President: Joaquim Vilaplana Boloix. 

Vicepresident 1er: Jesús Ruiz Ayala.  

Vicepresident 2on: Carles Ferrer Juanola. 

Tresorer: Jordi Jorba Canales. 

Secretària: Sandrine Germain Ventura. 

Vocals:  

Joan Admetlla i Batlle. 

Salvador Bigas Monguet. 

Josep Antoni Fernandez Albertí. 

Norbert Herrera Barrufet. 

Josep Roca Piñol. 

Pere Uyà Gomez. 

Anna Villar Argenté. 

Delegats Territorials: 

Ricardo Villar Ribera (Barcelona). 

Carles Ferrer Juanola (Girona). 

Victor Saíz Vela (Lleida). 

David Llauradó Calderó (Tarragona). 

Raül Querol Prades (Terres de l’Ebre). 

3.3 Conclusió i Ratificació: 
 

Delegat Vots en contra Abstenció Ratificat Observació 

Ricardo Villar (Barcelona) 0 0 Sí Nou 

Carles Ferrer (Girona) 0 0 Sí Repeteix  

Victor Saíz (Lleida) 0 0 Sí Nou 

David Llauradó (Tarragona) 0 0 Sí Repeteix 

Raül Querol (Terres de l’Ebre) 1 0 Sí Repeteix 
Taula 1: Votació - Ratificació Delegats Territorials 

• Vot en contra per part del President del Catalunya-Barcelona Club Ciclista. 

• Es ratifiquen els 5 Delegats Territorials per la legislatura 2021 – 2025 . 
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4. Presentació i aprovació, si escau, de la Memòria de les activitats esportives de 

l'exercici 2021: 
 

• La Memòria està adjunta dins de la carpeta entregada a l’inici. 

4.1 Estructura Federativa 2021 (pàgina 4): 

 

 
Il·lustració 2: Estructura Federació Catalana de Ciclisme 2021 
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4.2 Resum de proves esportives 2021 (pàgina 6): 

 

• Es pot observar una recuperació important de curses esportives i marxes però encara 
sense arribar al nivell del 2019. 
 

• Les modalitats de Carretera i BTT no s’han recuperat al nivell del 2019 degut a un canvi 
de condicions alhora de demanar les autoritzacions de trànsit i medi ambient. 

 

 

Il·lustració 3: Resum curses esportives i marxes 2021 
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Il·lustració 4: Evolució curses per modalitats de competició 2021 
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4.3 Activitat esportiva 2021 (pàgines 8 - 26): 

 

• A cada disciplina es pot trobar els rànquings catalans,  les Sortides de la Selecció 

Catalana i tots els Campionats de Catalunya, Espanya i Internacionals. 

4.3.1 Campionats de Catalunya 2021: 

 

• Es van poder celebrar tots els Campionats de Catalunya menys el de Ultra-

marató de BTT, el qual es torna a recuperar al 2022. 

 

Il·lustració 5: Campionats de Catalunya 2021 
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4.3.2 Sortides de Selecció Catalana 2021: 

 

• Es van recuperar totes les sortides de selecció i es va afegir la sortida de la 

primera edició de la Volta Portugal de Fèmines amb un podi català de la mà de 

Iris Gomez. 

                  

                   Il·lustració 6: Sortides de Selecció Catalana 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

14 de Maig del 2022  
ACTA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA FCC_14MAIG22  Pàgina 15 de 57 

4.3.3 Medalles Campionats d’Espanya 2021: 

 

• 145 medalles envers 125 al 2020. 

• Catalunya és una potencia del ciclisme a nivell estatal i a la majoria de 

disciplines. 

• Augment de medalles al BTT ja que al 2020 la RFEC va afegir els infantils als 

campionats d’Espanya escolars i això fa que 6 medalles siguin de BTT infantil. A 

destacar el bon treball que s’està fent a les escoles de tecnificació de BTT. 

• El Para-ciclisme és una disciplina molt viva a Catalunya. 

• DH – Enduro va obtenir 24 medalles envers 18 al 2020. 

• El Mundial de Trial que es va celebrar a Vic va ajudar a augmentar la quantitat de 

medalles del 2021. També cal destacar a Laia Esquis (Cadet) que va aconseguir el 

4art lloc en categoria Elit. 

 

                                         Il·lustració 7: Medaller 2021 
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                                         Il·lustració 8: Mundial de Trial 2021 a Vic 

4.4 Tecnificació i Formació 2021 (pàgines 27 - 28): 

 

• Actualment la Federació Catalana de Ciclisme té 3 centres de Tecnificació i Alt 

Rendiment. 

o CTE Ripoll: 

▪ Va iniciar-se al curs 2007 – 2008. 

▪ Es treballa el ciclisme de fons (BTT & Carretera) i Trial. 

▪ Al curs 2020 – 2021 tenien 8 esportistes becats (5 de fons BTT i 

Carretera & 3 de Trial). 

 

o CTE Esplugues de Llobregat (Blume): 

▪ Va iniciar-se al curs 2016 – 2017. 

▪ Es treballa ciclisme amb Pista. 

▪ Al curs 2020 – 2021 tenien 6 esportistes becats. 

 

o CAR Banyoles: 

▪ Va iniciar-se al curs 2018 – 2019. 

▪ És un centre d’Alt Rendiment. 

▪ Es poden cursar estudis universitaris combinats amb l’esport d’Alt Nivell. 

▪ Al curs 2020 – 2021 tenien 4 esportistes amb beques Programa Futur. 

 

• Es tanca definitivament el centre BMX de Lleida. 

• Es recuperen els serveis mèdics d’esportistes ARC al CAR de Sant Cugat amb 88 

peticions. 

• Es va tenir 16 esportistes d’Alt nivell i 217 esportistes d’Alt Rendiment a la modalitat del 

ciclisme: 
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                          Il·lustració 9: Esportistes ARC & AN 2021 
 

• Es torna a fer l’estada “SÓC CICLISTA” per promocionar el ciclisme de base (Alevins i 

Infantils) on van participar 40 nens / nenes: 

o Aquesta estada es fa posteriorment a la finalització del curs escolar. 

o Consisteix en 3 dies de tecnificació a la Federació Catalana de Ciclisme on 

practiquen totes les disciplines del ciclisme. 

o Fan formacions vàries: 

▪ Mecànica (aprenen a netejar bici entre altres coses). 

▪ Noves tecnologies (aprenen a fer anar dispositius d’ajuda com poden ser 

GARMIN entre altres). 

 

                      
                           

                     Il·lustració 10: Estades Ciclistes 2021 
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• Es torna a fer “CLÍNIC FEMENÍ”, esdeveniment organitzat per la Comissió de Fèmines 

de la Federació Catalana de Ciclisme que es fa cada any a una província diferent per 

tal de promocionar el ciclisme femení: 

o La segona edició es va realitzar a Lleida, ja que al 2019 es va fer la primera a 

Barcelona i al 2020 no es va poder fer per la pandèmia. 

o Es van inscriure un total de 60 dones. 

o Es va realitzar: 

▪ Varis tallers relacionats amb la pràctica del ciclisme. 

▪ Formació de tècnica per anar amb bici. 

▪ Sortides de Carretera per tal de posar a la pràctica la formació 

tècnica 

▪ Cursa d’Orientació amb BTT. 

                                                                         

                                               Il·lustració 11: Clínic Femení 2021 a Lleida 
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4.5 Escoles de Ciclisme Homologades 2021 - 2022 (pàgines 28 & 31 - 33): 

4.5.1 Introducció: 

 

• Al 2013 es va iniciar un projecte per donar suport des de la Federació Catalana de 

Ciclisme als clubs que volien promocionar el ciclisme de base / escolar, establint 

unes bases per poder homologar les seves escoles.  

• L’evolució de les escoles de ciclisme homologades 2015 – 2021 ha anat a l’alça: 

 

                                       Il·lustració 12: Evolutiu escoles ciclisme homologades 2015 – 2021  

• Això també s’ha vist amb el nombre de llicencies de nens i nenes tramitades 2014 – 

2021. Cal destacar el creixement en l’àmbit de nenes i això és gràcies a la seguretat 

que aporta una escola: 

 

                                       Il·lustració 13: Evolutiu llicencies tramitades 2014 – 2021  

• Al treballar la base fa que creixi la categoria de competició, però cal esmentar que hi 

ha més del doble d’alumnes que NO competeixen que Sí. 

• La tasca de les escoles és fonamentalment educativa, NO és competitiva i des de la 

Federació Catalana de Ciclisme ho recolzem, ja que fomenta el ciclisme. 

• S’ha creat una web per tal de consultar com està el ciclisme de base: 

https://sites.google.com/view/ciclismebase/presentaci%C3%B3 

 
 
 
 
 

https://sites.google.com/view/ciclismebase/presentaci%C3%B3
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4.5.2 Ubicació: 

• La pàgina de les escoles de Ciclisme Homologades està a la pàgina de la Federació 

Catalana de Ciclisme https://www.ciclisme.cat/:  

 

 

 

                                       Il·lustració 14: CiclismeBase.cat 

 

 

 

 

https://www.ciclisme.cat/
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4.5.3 Explicació de la web “CiclismeBase.cat”: 

 

• A l’apartat “Presentació” de la web es troben tots els clubs que tenen escola 

representats pel seu logotip. 

• Si es clica al logotip es va a la web de cada club on es troba l’apartat de l’escola i allí 

es pot consultat les quotes, horaris, activitats, organigrama, entre altres coses. 

 

 

                                       Il·lustració 15: CiclismeBase.cat - Presentació 

• A l’apartat “Escoles de Ciclisme” de la web es troben totes les escoles GEO 

localitzades i classificades pel tipus d’homologació que se li ha atorgat des de la 

Federació Catalana de Ciclisme. Aquesta classificació és per colors. 

• Si es clica sobre el icona del mapa apareixen les dades del club en qüestió a la 

part esquerre del mapa. 

 

 

                                      Il·lustració 16: CiclismeBase.cat – Escoles de Ciclisme – GEO localització & Escoles classificades pel tipus  
d’homologació 
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• Des de la Federació Catalana de Ciclisme es classifiquen en tres grups les escoles 

homologades: Escoles – Escoles Oficials i Escoles “Hors Categorie”. Aquesta 

classificació es fa en funció de les instal·lacions, tècnics, nombre de llicencies i 

l’activitat esportiva generada tant a nivell de participació com d’organització del 

club.  

• La Federació Catalana de Ciclisme proporciona una subvenció oficial a les Escoles 

Oficials i “Hors Categorie” a finals de cada any. 

• Al curs 2021 – 2022 hi va haver un increment important d’escoles homologades: 

o 10 escoles “Hors Categorie”. 

o 14 escoles Oficials. 

o 26 escoles. 

           

         Il·lustració 17: Taula escoles homologades a Catalunya 2021 – 2022 
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• També es pot trobar: 

o Informe Escoles Ciclisme homologades a Catalunya 2021 – 2022 

o Calendaris de Competició Ciclisme Base. 

o Estadístiques – Informes Escoles 2021 – 2022. 

 

                                      Il·lustració 18: CiclismeBase.cat – Escoles de Ciclisme – Informe Escoles Ciclisme homologades a 
Catalunya 2021 – 2022 

                                 

                       Il·lustració 19: CiclismeBase.cat – Escoles de Ciclisme – Calendaris de competició Ciclisme Base & Estadístiques 
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• A l’apartat “Normativa” es pot trobar: 

o  Els criteris d’homologació d’escoles 2021 – 2022. Amb aquests criteris 

es regularitza tot el tema legal de les escoles i treballadors segons la llei 

de l’esport català. 

o La Normativa Escoles de Ciclisme. 

o El Codi ètic de competició 2021 – 2022. 

o Normatives modalitats 2021 - 2022. 
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                                       Il·lustració 20: CiclismeBase.cat – Normativa 
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4.6 Formació de Tècnics de Ciclisme 2021 (pàgina 28): 

 

• Es va impartir el Curs de Tècnic de Ciclisme Nivell 1 amb col·laboració de l’Escola 
Catalana  de l’Esport de la Generalitat de Catalunya. 

• Aquest Curs és l’únic amb reconeixement acadèmic a tot l’Estat Espanyol pel Consejo 
Superior de Deportes i vàlid pel Registre Oficial de Professions Esportives de Catalunya 
(ROPEC). 

• La pàgina per obtenir la informació sobre les formacions de tècnics està a la pàgina de la 
Federació Catalana de Ciclisme https://www.ciclisme.cat/:  

 

 
 

 
                 Il·lustració 21: Cursos de Formació – Tècnics de Ciclisme 

 

• Al 2021 es van matricular 37 alumnes. 
 

https://www.ciclisme.cat/
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4.7 Seguretat Viaria i Mobilitat 2021 (pàgina 34): 

 

• La Federació Catalana de Ciclisme ja porta un cert temps treballant amb les entitats per 

tal de minimitzar els riscs dels perills de la bicicleta al compartir espai amb altres 

vehicles. 

• Es va començar la campanya del SCT envers els atropellaments a ciclistes amb morts i 

ferits greus produïts per la distracció dels conductors. Insistir en la falta de controls en 

horaris i punts amb més risc. 

• La Federació Catalana de Ciclisme demana al col·lectiu fiscal i judicial que es maximitzin 

les penes dels delictes d’atropellament mortal a ciclistes evitant qualsevol entesa entre 

acusat, fiscalia i família de la víctima. 

 

4.8 Homenatge als Olímpics i Paralímpics 2021 (pàgina 35): 

 

• Es va realitzar un homenatge al Velòdrom als 4 catalans olímpics / paralímpics afegint els 

seus panells juntament als altres ciclistes olímpics i paralímpics catalans. 

 

  Il·lustració 22: Homenatge als Olímpics / Paralímpics catalans 2021 

 

4.9 Conclusió i Votació: 
 

Vots en contra Abstenció Observació 

0 0 - 
           Taula 2: Votació - Aprovació Memòria de les activitats esportives de l’exercici 2021 

• S’aprova per unanimitat la Memòria de les activitats esportives de l’exercici 2021 . 
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5. Presentació i aprovació, si escau, de la liquidació de l’exercici econòmic 2021, amb 

informe d’Auditoria: 
 

• No es va rebre cap demanda d’aclariment per cap club durant el termini demanat. 
 

5.1 Balanç 2021 (pàgines 36 - 38): 

 

5.1.1 Introducció: 

 
                                                   ACTIU      PASSIU 
                                              (El que es té)          (El que es té i com es deu. El que  

         s’ha pagat i no pagat i el que no  
         s’ha pagat com es deu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Il·lustració 23: Introducció dels conceptes ACTIU & PASSIU en un Balanç 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   MENYS LIQUID : 
  INMOBLE 

 
 
    

   MÉS LIQUID: 
     EL QUE TENIM A LA 

CAIXA 
 

 

 

 

 

 

       FONS PROPI 

         

       DEUTES A LLARGA 

TERMINI (ex. préstecs) 

 

          DEUTES A CURT         
                  TERMINI  
             (ex. proveïdors) 
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5.1.2 Comparativa ACTIU / PASSIU 2020 vs. 2021: 

 

• Actiu corrent al 2021 puja degut a l’augment de l’activitat. 

• Patrimoni net al 2021 per part del Consell Català de l’esport vam obtenir una 

subvenció extraordinària per compensar els efectes de la pandèmia del 2020 a 

l’activitat esportiva. 

• Fons de Maniobra 268.098,52€ del 2021 vs. 22.295.19€ del 2020, degut a la 

subvenció extraordinària s’ha tingut un coixí per poder afrontar tots els 

pagaments i inversions realitzades durant el 2021. 

    
       

  Il·lustració 24: Comparativa ACTIU & PASSIU 2020 vs. 2021 

         
  

  Il·lustració 25: Comparativa Fons de Maniobra 2020 vs. 2021 
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5.1.3 Comparativa Ingressos & Despeses 2020 vs. 2021: 

 

• L’increment d’ingressos al 2021 és degut a l’augment de l’activitat esportiva i de 

la subvenció extraordinària rebuda pel Consell Català de l’Esport per compensar 

els efectes de la pandèmia al 2020 a l’activitat esportiva.  

• Al incrementar ingressos també s’incrementen les despeses. 

• El Consell Català de l’Esport encara deu a la Federació Catalana de Ciclisme el 

20% de la subvenció atorgada al 2020 i 2021, això fa que encara la situació sigui 

millor de cara a següents exercicis. 

• El nombre de llicencies al 2020 va ser un pèl més alt que al 2021, degut al 

increment puntual durant el confinament. 

• El nombre de llicencies al 2021 recupera la tendència del 2019. 

• Al 2021 es va aconseguir fer un ajust a la prima gran de les assegurança, la que 
ens agafa una gran part del pressupost. 

• L’activitat esportiva al 2021 recupera la tendència del 2019. 

• Al final de cada any es comencen a generar llicencies de l’any següent, aquestes 

es comptabilitzen com a creditors, ja que no formen part d’aquest exercici, això 

representa com un deute que s’haurà de traspassar a l’any següent i això fa que 

sanegi molt més l’apartat de Passiu. 

• Al 2021 hi ha uns ingressos per la gestió d’inscripcions considerables degut a 

l’augment de l’activitat esportiva, però posteriorment es tradueix en despeses 

“Serveis exteriors” ja que representa la transferència a cada club del que s’ha 

aconseguit d’inscripcions. 

• Al 2021 s’ha estat optimitzant el servei intern d’administració degut al seu 

sobredimensionat. 
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  Il·lustració 26: Comparativa exercici 2020 vs. 2021 
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          Il·lustració 27: Liquidació de l’exercici econòmic 2021 

 

5.2 Conclusió i Votació: 

 

Vots en contra Abstenció Observació 

0 0 - 
     Taula 3: Votació - Aprovació liquidació de l’exercici econòmic 2021 

• S’aprova per unanimitat la liquidació de l’exercici econòmic 2021 . 
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6. Presentació i aprovació, si escau, del pressupost 2022: 
 

• No es va rebre cap demanda d’aclariment per cap club durant el termini demanat. 

• L’objectiu és tancar el 2022 amb un benefici de 10.382,67€. 
 

 
                                      Il·lustració 28: Objectiu Benefici 2022 
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6.1 Partida Ingressos: 

• Llicencies federatives, similar al 2021, amb un petit repunt a l’alça per temes que 

l’assegurança no ha pogut mantenir les primes del 2021, degut a que som un 

col·lectiu complexa amb el tema sinistralitat. Per tal de compensar aquest repunt 

s’ha retocat el preu de la llicencia 2022. 

• Quota Clubs, sense canvis. 

• Federatius, s’ha pressupostat 360.000€ per gestió d’inscripcions de cursa que 

segurament es superarà. Aquest concepte és la diferència quan hi ha poca o molta 

activitat esportiva. 

• Subvencions oficials, des del Consell Català de l’Esport es rep uns 276.000€, però 

s’ha volgut ser prudent per possibles retallades i s’ha pressupostat 236.000€. 

• Altres ingressos, consisteixen en donacions a clubs que es canalitzen des de la 

Federació Catalana de Ciclisme, la qual fa d’intermediari per tal que l’empresa 

donant es beneficiï dels avantatges fiscals que aquesta intervenció comporta.  
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         Il·lustració 29: Partida Ingressos – Pressupost 2022 
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6.2 Partida Despeses: 

6.2.1 Administració i Estructura: 

 

• Personal Administratiu, sense canvis. 

• Arrendaments i Canons, similar a exercicis anteriors. 

• Reparacions i conservacions, similar a exercicis anteriors. 

• Subministrament, similar a exercicis anteriors. 

• Material / Equipament, similar a exercicis anteriors. 

• Despeses Financeres, similar a exercicis anteriors. 

• Compensació econòmica Junta Directiva, per dietes i desplaçament dels membres.  

S’ha hagut de compensar per l’augment de la benzina que hi ha hagut al primer 

trimestre del 2022. 

• Altres despeses, similar a exercicis anteriors. 

• Amortització d’immobilitzat, és un concepte comptable per temes de pressupost. 

Similar a exercicis anteriors. 
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Il·lustració 30: Partida Despeses Administració i Estructura – Pressupost 2022 
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6.2.2 Serveis Externs: 

 

• Primes d’assegurances, l’assegurança s’emporta quasi el 70% de les despeses. 

• Publicitat, comunicació i promoció, es destinarà una partida per millorar les 

prestacions de la web i promoció xarxes socials. 

• Gestions externalitzades,  

o Cal esmentar que la RFEC s’emporta 6€ per cada llicencia que la 

Federació Catalana de Ciclisme tramita.  

o Gestions d’inscripcions, representa la transferència a cada club del que 

s’ha aconseguit d’inscripcions. 

• Tributs, similar a exercicis anteriors. 

 

 

 

Il·lustració 31: Partida Despeses Serveis Externs – Pressupost 2022 
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6.2.3 Activitat Esportiva: 

• Organització general, petit increment per donacions a clubs representant un 

18% del pressupost. 

• Taxes, similar a exercicis anteriors. 

• Personal tècnic, similar a exercicis anteriors tenint amb compte que una part 

dels sous del personal tècnic està cobert per la subvenció que es rep de la 

Generalitat de Catalunya. 

• Comitè tècnic d’àrbitres, amb increment per més activitat prevista. 

• Secció BMX, amb increment per sortides de selecció. 

• Secció BTT, similar a exercicis anteriors. 

• Centres BTT, s’ha recuperat i s’intentarà obtenir subvencions. 

• Secció DH-Enduro, amb increment per sortides de selecció. 

• Secció Cicloturisme, amb un increment important per activitats organitzades per 

la Federació Catalana de Ciclisme. 

• Secció Pista,  

o És una activitat pròpia de la Federació Catalana de Ciclisme que impulsa 

aquesta disciplina. 

o Partida significativa i similar a exercicis anteriors, però una part 

important és subvencionada per l’Ajuntament de Barcelona i la 

Generalitat de Catalunya. 

• Secció Trial, reducció respecte a l'any anterior per l'ajut a competicions 

internacionals. 

• Secció Escoles ciclisme, similar a exercicis anteriors tenint amb compte que 1€ de 

cada inscripció es destina al ciclisme base. 

• Secció Carretera (M), similar a exercicis anteriors. 

• Secció Carretera (F), increment important per activitats organitzades per la 

Federació Catalana de Ciclisme. 

• Secció CX, similar a exercicis anteriors. 

• Secció Para-ciclisme, similar a exercicis anteriors. 

• Despeses Extraordinàries, similar a exercicis anteriors. 
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Il·lustració 32: Partida Activitat Esportiva – Pressupost 2022 

 

6.3 Conclusió i Votació: 

 

• L’evolució de les xifres 2022 són molt semblats al 2021. 

• La Federació Catalana de Ciclisme: 

• És una entitat sostenible des del punt de vista econòmic pels propers 4 anys. 

• És una entitat sense ànim de lucre per tant les quantitats positives que surten 

han de revertir a l’activitat esportiva i als clubs. 

• No baixarà l’activitat esportiva i anirà donant més qualitat a la seva imatge amb 

algunes inversions ja esmentades anteriorment. 

 

Vots en contra Abstenció Observació 

1 0 - 
Taula 4: Votació - Aprovació Pressupostos 2022 

 

• Vot en contra per part del President del Catalunya-Barcelona Club Ciclista. 

• S’aprova el Pressupost 2022 . 
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7. Aprovació, si escau, del Pla General d’Actuació Anual, activitats esportives i els 

seus objectius per a l’any 2022: 

7.1 Introducció: 

 

• El Pla d’actuació és el conveni de col·laboració de la Federació Catalana de Ciclisme amb 

el Consell Català de l’Esport. 

• Valora el número de llicencies, clubs associats i activitat esportiva programada per a la 

temporada 2022 per a totes les disciplines esportives de la federació. 

• És aquest 10% de subvenció que es proporciona a les federacions esportives catalanes 

durant el 2022 per l’activitat esportiva que realitzen, com les sortides de la selecció 

catalana, els programes ARC i AN als centres de tecnificació, promoció, participació 

internacional i organització de curses. 

• Aquest pla d’actuació és anual. 

 

7.2 Activitat Esportiva 2022: 

 

7.2.1 Equips de competició Carretera 2022: 

 

• S’ha creat 1 nou equip Cadet: EC Mataró. 

• S’han creat 3 nous equips Júniors: CC Olot Infantil, PC Baix Ebre i CC Pedal Sports. 

• S’ha creat 1 nou equip femení: CC Zaaf Team. 

• S’han creat 4 nous equips Elit / Sub23: CC Ratpenat, UC Vilanova, SC Ilerdense, AC 

Ambikes. 

• S’ha equilibrat el nombre d’equips Cadets, Júniors i Fèmines amb 7 cada un. 

• L’equip Baix Ter de feines té dos equips de competició: el Catema i MassiTactic UCI. 

• Els equips CC Campo Claro i CE Montsià (elit / sub23) estan competint a nivell 

nacional, Copa Espanya. 

 

                                 

                             Il·lustració 33: Equips Competició Carretera 2022 
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7.2.2 Equips de competició BTT 2022: 

 

• 29 equips de competició on s’engloben totes les categories. 

• 1 nou equip de competició: UC Sant Vicenç de Castellet. 

 

               Il·lustració 34: Equips Competició BTT 2022 
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7.2.3 Campionats de Catalunya 2022: 

 

• Es disputaran 20 Campionats de Catalunya. Es recuperen tots. 

• Ciclocròs encara no tenim seu ni data definida. 

• EBike una altra categoria que sorgeix aquest any. 

• Critèrium és la novetat d’aquest any. És una cursa en format circuit que ja es fan 

campionats nacionals als Països Baixos i Canadà. 

                     

                              Il·lustració 35: Campionats de Catalunya 2022 
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7.2.4 Sortides de Selecció Catalana 2022: 

 

• 25 sortides de selecció programades enguany. 

• BMX està apostant per anar a competir i/o entrenar fora perquè en tot l’àmbit 

nacional no hi ha cap circuit UCI amb una rampa homologada de 8m. 

• Fèmines ha apostat per dues sortides més al Gran Premio de Eibar y Durango-

Durango UCI, curses UCI d’Alt Nivell per noies que no corren a Alt Nivell puguin 

competir en aquest àmbit per aprendre i créixer. 

• La Clàssica des Alps Juniors és una prova UCI que fa que els nostres Juniors 

competeixin a nivell Internacional i el que guanya passa a professional directament. 

 

 

Il·lustració 36: Sortides de Seleccions Catalanes 2022 
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7.2.5 Altres Activitats esportives 2022: 

 

• 8ena Estada “SOC CICLISTA” del 27 al 29 de Juny 2022 a Barcelona amb un màxim de 

40 places. 

• 3er Clínic Femení el 01 & 02 d’Octubre 2022 a Tarragona amb un màxim de 50 places. 

• Les inscripcions s’obriran a través de la web de la Federació Catalana de Ciclisme. 

                                 

                               Il·lustració 37: Altres Activitats Esportives 2022 
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7.3  Pla de Tecnificació 2022 – 2023: 

 

• A part de les Sortides de Selecció Catalana s’han programat unes jornades de 

tecnificació: 

o 2 Jornades de Tecnificació BTT que es faran prèviament a Campionats d’Espanya. 

o 1 Jornada de Tecnificació Ruta Fèmines que es va fer abans del Gran Premio de 

Eibar. 

o 5 Jornades de Tecnificació BMX que seran entrenaments a Verona o França a un 

circuit UCI.  

o 2 Jornades de Tecnificació Pista per Infantils i Cadets que es faran prèviament als 

Campionats de Catalunya o quan s’acabi el curs escolar. 

 

7.4 Programa ARC 2022: 

 

• Aquest programa consisteix en la detecció, perfeccionament i tecnificació de futurs 

esportistes d’Alt Nivell: 

o Els centres de tecnificació realitzen la formació integral amb el seguiment dels 

resultats esportius de cada esportista d’aquest programa. 

o El CAR realitza els controls de salut corresponents per cada esportista d’aquest 

programa. 

• 217 esportistes dins del Programa ARC on 16 són d’Alt Nivell competint a Europeus, 

Mundials i Olimpíades.  

• Tots surten publicats al DOGC i al BOE. 

• Hi ha una baixa al Trial: Alba Hidalgo 

• Hi ha una alta a l’Abril: Eric Martorell (medalla de plata a la Copa del Món de Pista que es 

celebra a Canadà amb Scratch).  
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7.5 Centres de Tecnificació 2022 - 2023: 

 

• Actualment la Federació Catalana de Ciclisme té 3 centres de Tecnificació i Alt 

Rendiment. 

o CTE Ripoll: 

▪ Va iniciar-se al curs 2007 – 2008. 

▪ Es treballa el ciclisme de fons (BTT & Carretera) i Trial. 

▪ Al curs 2022 – 2023 continuen 4 esportistes becats dels 8 que hi ha 

actualment i hi ha 6 places més obertes. 

 

o CTE Esplugues de Llobregat (Blume): 

▪ Va iniciar-se al curs 2016 – 2017. 

▪ Es treballa ciclisme amb Pista. 

▪ Al curs 2022 – 2023 continuen 2 esportistes becats dels 5 que hi havia 

actualment i hi ha 3 places més obertes. 

 

o CAR Banyoles: 

▪ Va iniciar-se al curs 2018 – 2019. 

▪ És un centre d’Alt Rendiment. 

▪ Es poden cursar estudis universitaris combinats amb l’esport d’Alt Nivell. 

▪ Al curs 2022 – 2023 continuen 4 esportistes becats dels 4 que hi havia 

actualment becats amb el Programa Futur i hi ha 2 places més obertes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

14 de Maig del 2022  
ACTA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA FCC_14MAIG22  Pàgina 50 de 57 

7.6 Programa Futur 2022 (pàgina 27): 

 

• És un programa creat al 2019 per la Federació Catalana de Ciclisme per tal de donar un 

ajut econòmic als esportistes Juniors o Sub23 que han sigut campions d’Espanya o han 

participat a algun Mundial. 

• L’ajut és de 1.000€ per esportista. 

• Al curs 2019 – 2020 es va començar amb 2 becats. 

• Al curs 2021 – 2022 són 13 becats. Aquest augment ha sigut gràcies al Mundial de Trial 

que es va realitzar a Vic. 

 

 

                               Il·lustració 38: Programa Futur 2021 – 2022 
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7.7 Escoles de Ciclisme 2022 - 2023: 

 

• Des de la Federació Catalana de Ciclisme es repartiran uns diplomes a les diferents 

escoles en agraïment per la tasca que estan fent per promocionar el ciclisme de base.  

• S’han creat uns nous criteris per tal de poder obtenir la classificació d’escola de màxima 

categoria, que estan pendents de validació: 

 

Il·lustració 39: Criteris Homologació Escoles 2022 – 2023 

 

7.8 Formació de Tècnics de Ciclisme 2022: 

 

• Ja s’han obert les inscripcions per la formació de Tècnics de Ciclisme Nivell 1. 
 

 

Il·lustració 40: Formació de Tècnics de Ciclisme 2022 
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7.9 Conclusió i Votació: 

 

Vots en contra Abstenció Observació 

0 0 - 
Taula 5: Votació - Aprovació Pla General d’Actuació 2022 

 

• S’aprova per unanimitat el Pla General d’Actuació 2022 . 
 

8. Presentació i aprovació, si escau, de les propostes presentades: 
 

• No s’ha rebut cap proposta per cap club durant el termini demanat. 

• No s’escau cap aprovació. 

9. Elecció, entre els membres de l’Assemblea presents, de dos interventors per 

aprovar, per delegació, l’Acta juntament amb el President i Secretària de Junta 
 

• Demetrio Castillejo Colodra, president de Bons Amics Club Penya Ciclista. 

• Antoni Serra Sala, president de les Franqueses V.C.E Unió. 

10. Torn de paraules: 
 

Fernando Darné, Vicepresident del EC Mataró: 

 

• Pregunta 1: 

 

o FD: Hi ha previst algun suport psicològic pel tema que ha passat al Centre de 

Tecnificació d’Esplugues de Llobregat (BLUME) per temes de trastorns? 

o FCC: A la Blume són 120 esportistes becats de diferents esports i tenen un servei de 

psicologia intern que fa el seguiment de tots els esportistes més problemàtics. A part la 

Federació Catalana de Ciclisme també té un servei de psicologia que fa el seguiment 

psicològics als tres centres de tecnificació esmentats anteriorment durant l’Assemblea. 

Aquest cas en concret va tenir seguiment per les dues bandes i finalment es va veure 

que no tot venia de l’esport i l’esportista va decidir de no continuar amb el ciclisme. 

 

• Pregunta 2: 

 

o FD: Rumors de canvi de direcció al centre de tecnificació d’Esplugues de Llobregat 

(Blume)? 

o FCC: des de la Federació Catalana de Ciclisme no es té cap constància. 
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Antoni Serra, President de Les Franqueses V.C.E. Unió: 

 

• Recomanació: 

 

o AS: Recomana que tots els ciclistes es treguin la llicencia federativa per la seva 

cobertura. 

o FCC: des de la Federació Catalana de Ciclisme es vol aportar un apunt ja que aquest any 

2022 s’ha introduït bonificacions per aquest tema i això ha suposat un retorn de 

8.000€: 

▪ Pels clubs (a partit d’un nombre de llicencies). 

▪ Per unitat familiar de germans entre 5 i 16 anys. 

▪ Per unitat familiar de pares i fills fins a 18 anys. 

 

Jordi Cano, President Unió Ciclista Vilanova: 

 

• Proposta 1: 
 

o JC: La Federació Catalana de Ciclisme hauria de fer una campanya de màrqueting 
atractiva per tal que els ciclisme amb massa es tregui la llicencia Federativa. Per a tal 
podria agafar un “Community Manager” que portés tota aquesta campanya i la 
potenciés a les xarxes socials. 

o FCC: s’agraeix i és un tema que la Federació Catalana de Ciclisme està treballant. 
 

• Proposta 2: 
 

o JC: La Federació Catalana de Ciclisme podria organitzar reunions informatives des del 
punt de vista gestió amb els directius dels clubs que tenen escoles per tal que tots 
tinguin la mateixa informació. Fins ara s’havia fet només de caràcter tècnic. 

o FCC: s’agraeix i des de la comissió de tecnificació i formació es pren nota per tal de fer-
ho de cara al curs 2022 – 2023. 

 

Jordi Arteman, President Artsport Banyoles Club: 

 

• Pregunta: 

 

o JA: Hi ha previst proporcionar aquest servei de psicologia de la Federació Catalana de 

Ciclisme als equips de competició que ho necessitin? 

o FCC: aquest any 2022 s’estan assentant les bases d’un pla de tecnificació, on aquest 

servei s’inclourà. A l’exercici 2023 s’inclourà una partida per a tal. 

 

• Proposta: 

 

o JA: La campanya de promoció de llicencies podria venir acompanyada d’una 

sensibilització o educació vial? 

o FCC: s’agraeix i s’estudiarà la proposta a nivell intern. 
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Manel Portolès, President Agrupació Ciclista El Prat: 

 

• Proposta 1: 

 

o MP: Millorar el màrqueting en l’àmbit femení, com ha fet la Federació de Futbol. 

o FCC: s’agraeix i és un tema que la Federació Catalana de Ciclisme està treballant. 

 

• Proposta 2: 

 

o MP: Millorar el màrqueting en l’àmbit de la promoció de llicencies. 

o FCC: s’agraeix i és un tema que la Federació Catalana de Ciclisme està treballant. 

 

• Proposta 3: 

 

o MP: Cada cop es necessita més recursos, permisos i documents per organitzar una 

cursa. Es demana més recolzament per part dels Delegats Territorials per agilitzar 

aquests processos. 

o FCC: s’agraeix i és un tema que la Federació Catalana de Ciclisme està treballant. 

 

• Proposta 4:  

 

o MP: Millorar la pagina web, la digitalització dels documents, entre altres coses. 

o FCC: s’agraeix i és un tema que la Federació Catalana de Ciclisme està treballant. 

 

Jordi Calsina, President Open Natura Club Esportiu BTT: 
 

• Proposta: 

 

o JC: Cada cop hi ha més entrebancs per part del departament de medi ambient i trànsit 

per poder organitzar una cursa BTT. Es demana de fer una reunió amb els dos 

departaments i la Federació Catalana de Ciclisme per tal de poder trobar un 

compromís per poder agilitzar aquest tràmit. 

o FCC: s’ha intentat fer aquesta reunió però sense èxit de moment, però es tornarà a 

reactivar el tema. 
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Eduard Tarrats, President Vic ETB Club Natació: 

 

• Comentari: l’èxit de l’escola és perquè són dos circuits tancats (un de BTT i un segon de 

Carretera), els dos amb llum. El fet de ser circuits tancats aporta seguretat als pares que deixen 

els seus nens a practicar ciclisme. Per a fer-ho possible s’ha de crear un circuit tancat amb tot 

el que comporta legalment. A destacar, NO és un espai tancat, és una instal·lació tancada. 

 

• Proposta: 

 

o ET: Aquest any s’han perdut varies curses de triatló i duatló perquè degut al canvi de  

normativa del servei de trànsit, s’ha d’entregar tota la documentació de forma virtual, 

tenint amb compte que la firma digital ha de ser com persona jurídica. 

o FCC: per tal d’agilitzar aquest procediment i no perdre la cursa des de la Federació 

Catalana de Ciclisme es fa una coorganització i aquesta intervé com a persona jurídica. 
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11. Acta de Reconeixement: 
 

• Reconeixement als clubs esdevinguts històrics als anys 2020 i 2021: 

o 2020 → 

▪ Secció Ciclista del Bàsquet Valls que va fer 50 anys. Es fa lliurament al 

president del club. 

▪ La Unió Ciclista Igualadina que va fer 75 anys. Es fa lliurament al 

president del club. 

o 2021 → 

▪ Esport Ciclista Rubí que va fer 50 anys. Reconeixement sense lliurament. 

▪ Esport Ciclista Veterans de Catalunya que va fer 50 anys. Es fa lliurament 

al president del club. 

▪ Velo Club Excursionista que va fer 50 anys. Es fa lliurament al president 

del club. 

▪ Esport Ciclista Guíxols que va fer 50 anys. Es fa lliurament al 

representant del club. 

▪ La Penya Ciclista Nicky’s que va fer 75 anys. Es fa lliurament al president 

del club. 

▪ Club Ciclista Voltregà que va fer 75 anys. Reconeixement sense 

lliurament. 

▪ Club Ciclista Tarragona que va fer 75 anys. Es fa lliurament al president 

del club. 

• Reconeixement d’escoles de ciclisme per la seva feina realitzada: 

o Unió Ciclista Vilanova. Es fa lliurament al president del club. 

• Reconeixement de rànquings de les diferents competicions de Copa Catalana: 

o Elit-S23 femení: Club Ciclista Baix Ter. Reconeixement sense lliurament. 

o BTT: Club Esportiu Banyoles. Es fa lliurament al president del club. 

o Cadets masculí: Club Ciclista Olot Infantil. Es fa lliurament al president del club. 

o Juniors masculí: Club Ciclista Terrassa Infantil. Es fa lliurament al president del 

club. 

o Elits-S23 masculí: Club Ciclista Camp Clar. Es fa lliurament al president del club. 

o Cadets & Juniors femení: Club Ciclista Ataraxia. Es fa lliurament al representant 

del club. 

o BMX: Club Deportivo BMX Terrassa. Es fa lliurament al president del club. 

o Copa Catalunya Infantil (femení & masculí): Club Ciclista Vallès. Es fa lliurament 

al president del club. 

o Copa Catalunya Infantil (femení & masculí): Club Natació Vic-ETB. Es fa 

lliurament al president del club. 
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I sense més temes a tractar,  a les 12:45 es dona per acabada l'Assemblea General Ordinària FCC. 

 
Demetrio Castillejo Colodra    Antoni Serra Sala 
Interventor      Interventor 
 

       
 

 
Joaquim Vilaplana Boloix      Sandrine Germain Ventura 
President        Secretària de Junta 
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