
 
 

17 de Març 2022 
2ona Junta Directiva FCC 2021-2025  Página 1 de 19 

Reunió núm. 2 de la Junta Directiva 2021 – 2025. 
 
Convocatòria: dijous 17 de març del 2022 a les 18:30. 
 
Reunió mixta: presencial a la sala Narcís Masferrer, velòdrom d'Horta-Barcelona o per 
mitjans telemàtics, videoconferència. 
 
El president Joaquim Vilaplana convoca a:  
Joan Admetlla, Salvador Bigas, Josep Fernández, Carles Ferrer, Sandrine Germain, Norbert Herrera, 
Jordi Jorba, David Llauradó, Raül Querol, Josep Roca, Jesús Ruíz, Víctor Saiz, Pere Uyà, Anna Villar i 
Ricardo Villar. 
 
Estan convidats:  
Eudald Carol, assessor jurídic de la FCC. 
Marta Vilajosana, directora tècnica de la FCC. 
 
Assisteixen de forma presencial en: 
Joan Admetlla, Salvador Bigas, Josep Fernández, Carles Ferrer, Sandrine Germain, Jordi Jorba, David 
Llauradó, Jesús Ruiz, Josep Roca, Anna Villar, Ricardo Villar i Marta Vilajosana.  
 
Assisteixen de forma telemàtica en: Norbert Herrera, Raül Querol, Víctor Saiz i Pere Uyà. 
 
No assisteix per temes personals: Eudald Carol. 
 

Ordre del dia 
1. Accions i aclariments dels assumptes tractats a la Junta directiva anterior: ............................... 3 

2. Informe de presidència: ................................................................................................................. 3 

2.1 Reunió amb el nou equip del Consell de l’esport Català: ........................................................ 3 

2.2 Centre de tecnificació de Trial a Vic: ....................................................................................... 3 

2.3 Circuit de BMX modalitat olímpica homologat per UCI al Canal Olímpic de Castelldefels: .... 3 

2.4 Centenari de la Unió Ciclista Sabadell: .................................................................................... 4 

2.5 Presentació dels comptes finalitzats i auditats 2021: ............................................................. 4 

2.6 Data de l’Assemblea: .............................................................................................................. 4 

3. Informe assessoria jurídica: ........................................................................................................... 4 

3.1 PEPNat Collsarola - Prohibició de la bicicleta en els parcs naturals: ....................................... 4 

3.2 Accident de Sant Pere de Vilamajor: ....................................................................................... 5 

4. Informe dels delegats territorials: ................................................................................................. 5 

4.1 Delegació de les Terres de l’Ebre (Raül Querol): ..................................................................... 5 

4.2 Delegació de Tarragona (David Llauradó): ............................................................................. 5 

4.3 Delegació de Lleida (Víctor Saiz): ............................................................................................ 5 

4.4 Delegació de Girona (Carles Ferrer): ....................................................................................... 6 



 
 

17 de Març 2022 
2ona Junta Directiva FCC 2021-2025  Página 2 de 19 

4.5 Delegació de Barcelona (Ricardo Villar): cap comentari a destacar. ...................................... 6 

4.6 Comparativa 2021 vs 2022 de l’estat de les delegacions territorials: .................................... 6 

5. Mobilitat i seguretat viària: ........................................................................................................... 7 

6. Comitè arbitral: .............................................................................................................................. 8 

7. Activitat esportiva: ......................................................................................................................... 9 

7.1 Reunió amb els centres de tecnificació de la FCC .................................................................... 9 

7.2 Reunió amb el Consell Català de l’Esport als centres de tecnificació de la FCC .................... 10 

7.3 Equips de Competició carretera ............................................................................................ 11 

7.4 Equips de Competició BTT ..................................................................................................... 12 

7.5 Reunions de treball FCC ......................................................................................................... 13 

7.6 Campionats de Catalunya 2022 ............................................................................................ 14 

7.7 Sortides seleccions catalanes 2022 ....................................................................................... 15 

7.8 Escoles de ciclisme homologades .......................................................................................... 15 

7.9 Estada Sóc Ciclista 2022 ........................................................................................................ 16 

8. Informe econòmica. ..................................................................................................................... 17 

8.1 Proposta del pressupost pel 2022: ........................................................................................ 17 

8.2 Comparativa llicencies 2021 vs 2022: ................................................................................... 18 

9. Comissió de Cicloturisme ............................................................................................................. 19 

10. Comissió de Fèmines ................................................................................................................ 19 

11. Torn de paraules ....................................................................................................................... 19 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

17 de Març 2022 
2ona Junta Directiva FCC 2021-2025  Página 3 de 19 

1. Accions i aclariments dels assumptes tractats a la Junta directiva anterior: 
Cap comentari. 

2. Informe de presidència: 

2.1 Reunió amb el nou equip del Consell de l’esport Català: 

• El passat gener 2022 el nou equip del consell va contactar amb les diferents 

federacions on es va parlar de: 

o Recollida de propostes. 

o Presentació de les línies mestres de treball del Consell Català de l’Esport. 

o La convocatòria del pla d’actuació serà durant el primer trimestre de 

l’any. Ja està oberta i la FCC ja ha introduït les dades corresponents. 

o Les condicions del pla d’actuació són similars als del 2021. 

o Les quanties del pla d’actuació a partir del 2023 ja no seran fixes com 

fins ara. 

o El Consell Català de l’Esport a partir del 2023 analitzarà la proposta de 

cada federació i en funció de la seva activitat s’assignaran les quanties. 

o Les federacions a partir del 2023 podran presentar plans per cicles (fins 

ara eren plans anuals), és a dir, les federacions podrien presentar plans a 

dos o tres anys vista. 

o La subvenció per impacte al 2021 no va ser publicada per temes de 

reestructuració al Consell i sortirà enguany però agafant des del 

setembre 2020 fins agost 2022. Aquesta subvenció afecta a clubs i 

entitats principalment i de forma relativa a les federacions. 

o La planificació de visita dels diferents centres de tecnificació i posterior 

revisió de les beques que se li atorga a cada un. 

o Les partides de subvencions com el 20% del 2020 i 2021. 

o Nova designació d’un delegat territorial per Barcelona del Consell Català 

de l’Esport quedant l’equip de delegats de la següent manera: 

▪ Josep Mach Claret → delegat territorial de Barcelona. 

▪ Maria Carme Blay Boquera → delegada territorial de Tarragona. 

▪ Anna Julià Camps → delegada territorial de Girona. 

▪ Lourdes Ravetllat Pons → delegada territorial de Lleida. 

▪ Joan Lluís Barberà Carceller → delegat territorial de les Terres 

de l’Ebre. 

2.2 Centre de tecnificació de Trial a Vic: 

• Reunió el 11 de març d’enguany amb en Josep Mach Claret i l’ajuntament de Vic 

per tal de plantejar un futur centre de tecnificació de Trial allí per tal de donar 

continuïtat al de Ripoll, d’aquesta manera poder donar la oportunitat de 

combinar els estudis universitaris amb el Trial, ja que Vic té residències, 

universitats i instal·lacions òptimes pel Trial. 

2.3 Circuit de BMX modalitat olímpica homologat per UCI al Canal Olímpic de Castelldefels: 

• Viabilitat del terreny → El president de la FCC Joaquim Vilaplana amb el director 

del canal olímpic i regidor d’esports de Banyoles Jordi Congost Genís van visitar 

el terreny i és viable. 



 
 

17 de Març 2022 
2ona Junta Directiva FCC 2021-2025  Página 4 de 19 

• Viabilitat financera → s’està treballant, hi han propostes d’aportacions privades, 

però es necessita saber l’aportació pública de la Generalitat. 

• Viabilitat d’un centre de tecnificació a Castelldefels → proposta realitzada al 

Consell Català de l’Esport, ja que allí hi ha la universitat i la Blume (residència) 

està relativament a prop. 

• Quin és el club interessat? → club XL, resident al velòdrom d’Horta. 

• Quan s’hauria d’acceptar aquest projecte? → enguany. 

• Quan estaria el circuit habilitat → a finals del 2022. 

2.4 Centenari de la Unió Ciclista Sabadell: 

• Partida extraordinària dins dels pressupostos 2022 de la FCC pels actes que es 

realitzaran pel centenari, com serà el campionat de Catalunya de les dues 

modalitats (elit-sub23 i fèmines), entre altres → aprovat. 

• La quantia es presentarà amb l’esborrany dels pressupostos 2022. 

2.5 Presentació dels comptes finalitzats i auditats 2021: 

• Reunió el dia 07 d’abril del 2022. 

• Presentació per part de l’assessor financer Esteve Permanyer, dels comptes 

finalitzats i auditats del 2021. 

• Validació dels comptes per ser presentats a l’Assemblea. 

2.6 Data de l’Assemblea: 

• La data es el 14 de maig del 2022. 

3. Informe assessoria jurídica: 

3.1 PEPNat Collsarola - Prohibició de la bicicleta en els parcs naturals: 

• La FCC va designar el 2021 una quantitat de 1000€ per tirar endavant un 
procediment per tal que no es fes efectiu aquest pla de protecció. 

• Les institucions que tenim amb contra incloent una demanda són: 
o El departament de territori i sostenibilitat. 
o Consorci del Parc de Collserola. 
o Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. 
o Àrea Metropolitana de Barcelona. 
o Ajuntament de Barcelona. 
o Diputació de Barcelona 

• Actualment estem en període de suspensió i s’està tramitant el procediment. 
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3.2 Accident de Sant Pere de Vilamajor: 

• Segons normativa quan hi ha un mort d’un ciclista federat la FCC es posiciona 

com acusació popular. 

• Com a acusació popular la condició imposada és que no hi ha possibilitat d’acord 

entre afectat i causant. 

• Si la família al final no vol continuar endavant amb la condemna i vol arribar a un 

acord, la FCC es retirarà del procés. 

• Les penes van ser presentades per les diferents bandes: 

o FCC: 7 anys i 6mesos de presó i retirada de carnet per 10anys. 

o Representant de la família: 5 anys i 6mesos de presó i retirada de carnet 

per 14anys? 

o Fiscalia: 4 anys de presó i retirada de carnet per 6anys.  

• Es va obrir a petició de l’acusat un període de 30 dies de negociació amb fiscalia. 

4. Informe dels delegats territorials: 

4.1  Delegació de les Terres de l’Ebre (Raül Querol): 

• Reunió amb en Joan Lluís Barberà Carceller, delegat territorial de les Terres de 

l’Ebre (substitut de la Cinta Espuny i procedent del rem), per posar-se al dia de 

l’estat del ciclisme a les Terres de l’Ebre: 

o Es va explicar la trajectòria de la delegació. 

o Calendaris de curses locals. 

o Clubs i entitats locals. 

o Va exposar que està obert a noves propostes. 

4.2 Delegació de Tarragona (David Llauradó): 

• Contacte amb Maria Carme Blay Boquera, delegada territorial de Tarragona. 

• Amb trànsit ja s’ha desencallat el tema dels carrers de la Canonge i es podrà 

celebrar el 6è trofeu 15 d’Abril (Copa catalana Junior) sense cap problema de 

permisos. 

• En Francesc està treballant amb els reglaments del Campionats de Catalunya. 

4.3 Delegació de Lleida (Víctor Saiz): 

• Contacte amb tots els clubs (+ de 80) això fa que es tingui una foto més clara de 

la delegació de Lleida. 

• Contacte amb la Diputació de Lleida. 

• Contacte amb l’Alcalde de Lleida. 

• Retards amb les obres del velòdrom degut a uns temes administratius. 

• Comença el 19 de març el Open de Lleida BTT 2022 amb 6 curses al calendari 

(dues al març, una al setembre i 3 a l’octubre). 

• Pendent de saber el nombre de federats a Lleida. 
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4.4 Delegació de Girona (Carles Ferrer): 

• Canvi del Secretari de la delegació Eduard Bautista (substitut de l’Adrià Soler). 

• Reunió amb l’Ajuntament de Quart, degut al tancament de la carretera dels 

Àngels un diumenge al matí per celebrar un dels actes dels 25 anys de l’entitat 

“Mou-te en bici” durant el mes de gener d’enguany. Es va realitzar amb el pla de 

manifestació, amb els Mossos tancant la carretera a l’inici i final, amb la idea de 

plantejar a trànsit el tancament d’aquesta carretera un cop al mes. 

• Reunió a conseqüència de l’accident mortal a la carretera dels Àngels 

promoguda per la Anna Julià (cap d’esports de la Generalitat de Girona) amb la 

delegació de govern de la Generalitat, els serveis territorial d’interior, cap de 

serveis de trànsit de Girona, “Mou-te en bici” (entitat de Girona que enguany 

celebra els seus 25 anys), entre altres entitats, on es van fer una sèrie de 

propostes, de les qual destacarem dues: 

o Fer una campanya d’accidents a nivell d’esport on la delegació va 

proposar de fer difusió a través del Massi Tactic (equip de ciclisme 

femení UCI). 

o Compra massiva de llums.  

• Accident no mortal d’en Joan Colom, ciclista federat i molt vinculat amb 

Vilajuïga, evoluciona favorablement. 

4.5 Delegació de Barcelona (Ricardo Villar): cap comentari a destacar. 

4.6 Comparativa 2021 vs 2022 de l’estat de les delegacions territorials:  

En aquest document podem veure el nombre de clubs actius, el nombre de llicencies, el 

nombre d’escoles homologades, el nombre d’esdeveniments (competició i oci) i el 

nombre d’equips de competició per delegació. 

        

 

              Il·lustració 1: Comparativa 2021 vs 2022 de l’estat de les delegacions territorials 

En Norbert Herrera puntualitza que a Lleida hi ha una tercera escola: la de Bellver de Cerdanya. 

També indica que en aquest 2022, Lleida tindrà 2 equips de competició. 
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5. Mobilitat i seguretat viària: 
Enguany ja s’han fet tres reunions amb el departament de territori on s’ha parlat del 

següent: 

• Proposta d’apedaçat (1100m sentit Barcelona) degut a les arrels dels pins a la 

C31 a la zona de Gavà → s’acabarà al maig 2022. 

• Es proposa que es revisi la C31 en els dos sentits → pendent d’aprovació. 

• Es proposa traslladar els bisbes 80-90cm per tal de no tenir-los al carril per on 

passa la bicicleta → pendent d’aprovació. 

• Es farà la senyalització del 1,5m i s’arreglarà els trams malmesos de la carretera 

que va de Martorell a Piera → pendent. 

• Es farà la senyalització del 1,5m de la carretera que va de Balaguer a Comiols → 

pendent d’aprovació. 

• Sortirà un mapa actualitzat de totes les carreteres de Catalunya senyalitzades 

amb el 1,5m → pendent. 

• Es realitzarà una llista dels ports pendents de senyalitzar amb una prioritat → 

pendent. 

• Des de la FCC es realitzarà un seguiment dels estats de les carreteres que s’han 

aprovat la seva rehabilitació. 

• Des de la FCC es realitzarà un seguiment dels punts encara pendents a les 

properes reunions. 
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6. Comitè arbitral: 

• El dia 12 de febrer d’enguany es va celebrar l'Assemblea del Comitè Català d'àrbitres on 

es va parlar dels següents temes: 

• Falta de personal qualificat.  

• Falta d’una campanya motivadora per captar nous professionals. 

• Es presenta la figura de l’Auxiliar amb acord voluntariat. 

• Es publica a cada cursa la designació dels àrbitres. 

• Existeix un quadrant per cada modalitat i circumstància de cursa on hi ha el 

nombre d’àrbitres designats. Si es necessita més ajut el cost no repercutirà a 

l’organitzador. La FCC assumirà l'increment del cost, com un servei auxiliar. 

• Es presenta el canvi de tarifes per serveis arbitrals que no es revisava des del 

2016 on hi ha una increment del 5% pels comissaris i 7,5% pels informàtics: 

 

                             Il·lustració 2: tarifes per serveis arbitrals 2022 
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• Altres temes tractats: 

o OPEN KENDA Vendrell (Marxa del 06 de març) – Incidència a l’arbitratge 

segons l’organitzador Jordi Calsina. 

➢ Què s’ha dit que va passar? Al tenir la zona informàtica 

controlada, l’organització va comentar als àrbitres que anessin a 

un punt de control perillós per tal de controlar i anotar els 

dorsals. Els àrbitres es van parar a un altre punt de control que 

van considerar perillós, però no van anotar cap nº de dorsal.  

➢ Què va dir l’organitzador sobre el fet? Que no volia pagar el 

servei arbitral, ja que no havien fet bé la seva feina. 

➢ Des del servei arbitral es va dir que els dorsals no eren 

reglamentaris i no es podien veure correctament i no han passat 

el rebut a la FCC. 

▪ Cronofec : des de Madrid insisteixen a la instauració d’aquest 

sistema i la FCC no ho acaba de veure. 

▪ Queixes pel que es paga per quilometratge 0,19€/km, degut a 

l’increment del cost de la benzina. 

▪ Queixes sobre la necessitat de més formació. 

▪ Possibles propostes a esmentar a la propera reunió del comitè 

arbitral per tal d’agilitzar l’inici de la cursa: 

➢ Instaurar el que es fa actualment als veterans sobre el tema 

dels dorsals + xips. 

➢ Enviar els dorsals amb una llista de participants als directors 

dels clubs. 

7. Activitat esportiva: 

7.1 Reunió amb els centres de tecnificació de la FCC  

• Reunions de seguiment: 

o Ripoll el dia 21 de desembre del 2021. 

o Banyoles el dia 04 de gener del 2021. 

o Esplugues de Llobregat el dia 17 de gener del 2021. 

• Objectius: 

o Aquestes reunions són entre la FCC i els pares i alumnes becats. 

o Per fer el seguiment de com va l’alumnat a cada centre. 

o Per veure i suplir les mancances de cada centre. 

• A destacar: al centre d’Esplugues de Llobregat s’ha donat una baixa voluntària 

d’una alumna becada, quedant 5 alumnes becats en aquest centre. 
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7.2 Reunió amb el Consell Català de l’Esport als centres de tecnificació de la FCC 

• Reunions de seguiment: 

o Banyoles & Ripoll es va fer el 25 de febrer del 2022. 

o Esplugues de Llobregat està pendent. 

• Objectius: 

o Aquestes reunions són entre la FCC, els tècnics i el Consell. 

o Es presenta per cada alumne becat: 

▪ Els informes tècnics d’avaluació. 

▪ Els informes mèdics. 

▪ Els informes acadèmics. 

▪ Es valoren els objectius de temporada. 

• A destacar:  

o Bon ambient de treball entre alumnat, professorat i tècnics. 

o A Ripoll un dels becats passarà a cicle per complicacions al batxillerat. 

o Dues becades acaben batxillerat a Ripoll, on una d’elles ha demanat 

continuar a Banyoles per combinar-s’ho amb la universitat. 

o S’han confirmat 3 places més pel curs 2022-2023 a Banyoles. 

o S’està buscant nova ubicació pel centre de Banyoles degut a l’estat de 

l’edifici. 

o Es destinarà una part de la subvenció dels habitatges socials al centre de 

Ripoll (40places), ja que s’ha quedat petit. 

o A l’Abril s’obren les inscripcions als tres centres de tecnificació. 
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7.3 Equips de Competició carretera 

• El que està amb verd són nous equips de competició carretera: 

o CADETS: 7 (1 nou). 

o JUNIORS: 7 (3 nous). 

o FÈMINES: 7 (1 nou). 

o ELIT/SUB23: 13 (4 nous). 

 

                             Il·lustració 3: Llista d’equips de competició carretera 2022 

• A destacar: CC Zaaf Team és un equip amb seu a Barcelona que serà equip UCI 

l’any que ve. 
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7.4 Equips de Competició BTT 

• 29 equips de competició BTT. 

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

• El nou seleccionador BTT és en Carles Sabadell substituint l’Anna Villar. 

• El pla de treball és similar al que ja s’anava fent fins ara: 

o Seguiment de totes les competicions de BTT. 

o 3 sortides de selecció catalana. 

o 2 jornades de tecnificació per cadets i juniors encara pendents de 

programar. 

 

                             Il·lustració 4: Llista d’equips de competició BTT 2022 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

17 de Març 2022 
2ona Junta Directiva FCC 2021-2025  Página 13 de 19 

7.5 Reunions de treball FCC  

• Reunions: 

o Equips Cadets / Juniors Carretera el 29 de desembre 2021. 

o Equips Elits / Fèmines Carretera el 27 de gener del 2022. 

o Equips / Organitzadors BTT el 16 de febrer del 2022. 

o Organitzadors Carretera el 17 de febrer del 2022. 

o Escoles Homologades el 24 de febrer del 2022. 

• Què es va presentar: 

o Calendaris de competició. 

o El nou Codi Ètic (https://www.ciclisme.cat/contingut/normativa-0). 

o Nova normativa dels canvis d’equip. 

o Un únic protocol de Covid amb la declaració de responsabilitat. 

o Acreditacions. 

o Ajuts als organitzadors. 

• Canvis destacats informats: 

o El tancament de les inscripcions a cursa el dimarts, enlloc dels dijous. 

o Igualar els podis als Campionats de Catalunya Elit/Sub23 (categoria 

masculina i femenina) de carretera, és a dir els tres primers Elits i Sub-23 

rebran una compensació econòmica. 

o Incloure premis amb compensació econòmica als tres primers Elits 

(categoria masculina i femenina) de ciclisme adaptat al Campionat de 

Catalunya de contra-rellotge, sempre que hi hagi un mínim de 3 inscrits. 

o Les màster categoria femenina tindran el seu Maillot de líder i 

l’arrossegaran. 

o S’ha tret a la normativa el trofeu cadet i Junior de primer any. S’ha deixat 

opcional pel club que ho vulgui continuar posant. 

o Les Grans clàssiques que donen punts pels campionats d’Espanya (fins 

Sant Joan) s’han limitat a 12 corredors / equip català, organitzador pot 

convidar fins a 8 equips amb 8 corredors estrangers i queden unes 40 

places individuals per Elit / Sub-23.  

• Proposes a avaluar a finals de temporada (a partir de setembre): 

o Fer més reunions amb els organitzadors / equips i FCC per anar 

comentant els canvis de normativa, reglaments, entre altres i 

consensuar-ho conjuntament. 

o Extrapolar el tema de la compensació econòmica a altres disciplines no 

només amb Carretera. 

o Fer un document oficial amb els requisits, ajudes i cost per organitzar 

campionats, copes i curses a nivell de Catalunya a les diferents 

modalitats. 

o Grans Clàssiques que donen punts pels campionats d’Espanya (fins Sant 

Joan): plantejar-se de permetre només la inscripció per equips i deixar 

de fer les individuals. 

 
 

https://www.ciclisme.cat/contingut/normativa-0
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• Altres informacions: 

o Un èxit de participació a les curses socials. 

o Les Grans Clàssiques que donen punts pels Campionats d’Espanya  (fins 

Sant Joan) segons el reglament de la RFEC totes les inscripcions han de 

ser per equips. NO es permet cap inscripció individual. 

o Degut a la situació amb Rússia la RFEC ha prohibit que la selecció russa o 

bielorussa i equips formats íntegrament per corredors russos o 

bielorussos no poden participar a cap prova d’àmbit nacional i inscrites a 

la RFEC. 

7.6 Campionats de Catalunya 2022  

• Novetats: 

o Pendent d’entrar el campionat de Catalunya de Pump Track a Castellolí. 

o Campionat de Catalunya de Critèrium (carretera i circuit de 2,5km) a 

Lleida. 

o Pendent de confirmació la Ultra Mataró BTT Elit/Sub-23/Màster a Sant 

Hilari de Sacalm. 

• Acceptat per la FCC: 

 

                                 Il·lustració 5: Campionats de Catalunya 2022 
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7.7 Sortides seleccions catalanes 2022 

• El que està amb blanc: falta informació per completar. 

• Al Campionat d’Espanya Pump Track està pendent de si es farà selecció catalana 

o no. 

 

                             Il·lustració 6: Sortides seleccions catalanes 2022 

7.8 Escoles de ciclisme homologades 

• Els canvis destacats a la normativa són: 

o No hi ha podis a categories Pre-Benjamins i Benjamins, només obsequis 

per tots / es. 

o Podis Principiants, Alevins i Infantils categoria masculina i femenina. 

o No arrossegaments generals en Principiants i Alevins. 

o BMX i DH cap podi de Pre-Benjamins a Infantil. 

o Eliminació mallots grocs Campionat Escolars. 

o Campions Catalunya oficial a partir dels Infantils amb medalla i mallot de 

Campió/na Catalunya. 

o A tots els Campionats de Catalunya Escolars de Gimcana, Ruta, BTT, BMX 

i Trial, per incentivar la participació de totes les categories, la FCC 

entregarà 3 Copes a les 3 millors Escoles classificades de la jornada del 

Campionat de Catalunya de cada disciplina. 
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7.9 Estada Sóc Ciclista 2022 

• Enguany serà la 8èna edició. 

• Quan: els dies 27,28,29 de Juny. 

• Lloc: Velòdrom d’Horta Miquel Poblet, Residència Àgora i entorn del Parc de 

Collserola. 

 

 

                             Il·lustració 7: vuitena estada Sóc Ciclista 2022 
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8. Informe econòmica.  

8.1 Proposta del pressupost pel 2022: 

 

• Llicencies: Millora el ritme al 2022, ja que el COVID va frenar el ritme a principis del 

2021. 

• Drets federatius: augmenta, ja que l’activitat esportiva està augmentant. 

• Administració: ens mantenim. 

• Assegurances: es va pagar de forma íntegra al 2021 la regularització del 2020, fet 

que ens beneficia al 2022. 

• Gestions externes (el que es paga a l’organitzador): la despesa és proporcional als 

ingressos de l’activitat esportiva (drets federatius).  

• Organització general: ens mantenim. 

• Personal tècnic: pendent de mirar aquesta diferència. 

• BTT: s’ha pagat tot durant el 2021 per començar nets al 2022. 

• Pista: Comptabilitzat el cost dels campionats d’Espanya de Mallorca 2022. 

• Trial: ens mantenim. 

• Escoles: s’ha pagat tot durant el 2021 per començar nets al 2022. 

• Carretera 19-75: s’ha pagat tot durant el 2021 per començar nets al 2022. 

• Carretera 15-18: s’ha pagat tot durant el 2021 per començar nets al 2022. 

• Fèmines: s’ha pagat tot durant el 2021 per començar nets al 2022. 

• Ciclocròs: ens mantenim. 

• Ciclisme adaptat:  Al 2021 es va fer una sortida que enguany no s’ha fet. 

 

                             Il·lustració 8: comparativa pressupost març 2021 / 2022 

• Conclusió: situació econòmica d’enguany més tranquil·la degut a la subvenció COVID 

rebuda, al pagament durant el 2021 de les despeses pendents d’anys anteriors i a les 

subvencions 2020-2021 pendent de rebre per part del Consell. 
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8.2 Comparativa llicencies 2021 vs 2022: 

 

                             Il·lustració 9: comparativa llicencies 2021 vs 2022 

• Conclusió: 

o El punt dèbil la llicencia cicloturista FCC ja que només és per Catalunya. 

o Llicencies Cadet i Junior en augment considerable. 

o Llicencies Pre-Benjamí a Infantils tant la CAT com la UCI en augment 

considerable. 

o La RFEC farà un retorn a les federacions autonòmiques de 1€/nombre de 

llicencies => tindrem un retorn aproximat de 10.000€. 
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9. Comissió de Cicloturisme 

• S’han reduït a dos circuits (classificació per km i desnivell): 

o Llarga distància: Circuit Català de llarga distància. 

o Mitja distancia: Challenge Catalana de mitja distància. 

• Veure reglaments a “Marxes Ciclistes de Carretera”: 

https://www.ciclisme.cat/contingut/normativa-0 

• Proposta canvi de nom de Cicloturisme per un nom que representa més l’activitat (es 

posarà en debat). 

• Es recupera la Brevet (Barcelona – Perpinyà – Barcelona) 2022. 

• Es recupera la Festa del Pedal que coincideix amb els 100 anys de la Unió Ciclista 

Sabadell. Recorregut iniciat des del Velòdrom i es finalitzarà a Sabadell (ja parlat 

amb l’ajuntament). 

10. Comissió de Fèmines 

• S’ha realitzat uns WEBINARS per la setmana de la DONA on s’ha tingut una 

participació entre 10-20 noies. 

• S’està treballant amb el Clínic 2022 que es celebrarà a la província de Tarragona. 

• Es vol organitzar des de la comissió més xerrades sobre temes relacionats amb la 

pràctica del ciclisme obertes a totes les categories i gènere, ja que veiem que té molt 

bona rebuda. 

• Des de la comissió de fèmines s’ha detectat que més de la mitat d’inscrites als 

WEBINAR de la Setmana de la DONA eren no federades. La propera reunió 

presentarem una pluja d’idees per tal de fomentar que es federin i demanar una 

partida per dur-ho a terme. 

11. Torn de paraules 

• Fer el reconeixement als millors esportistes catalans, els de ranking i els clubs que fan 

aniversari. 

• Degut a l’incident amb una corredora del Club Ciclista Ratpenat durant la cursa Vila 

Esparraguera, s’ha passat al comitè d’àrbitres i també s’ha decidit fer un escrit per 

esmentar la falta de respecte segons codi ètic. 

I sense més temes a tractar, a les 22:30 es dona per acabada aquesta reunió de Junta Directiva. 

Vist i plau de: 
Joaquim Vilaplana Boloix     Sandrine Germain Ventura 
President       Secretària 
 

https://www.ciclisme.cat/contingut/normativa-0
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