
ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 25 DE JULIOL DE 2020

A les 10 hores del matí, en segona convocatòria, per videoconferència i amb membres de la 

Junta Directiva a la sala Narcís Masferrer del velòdrom d’Horta i presidida per Joaquim 

Vilaplana Boloix, President, es reuneix l’Assemblea ordinària per tractar els punts de l’ordre 

del dia.

• Recompte i identificació dels membres assembleistes presents per via telemàtica.

Clubs assistents: Ataraxia Club Ciclista, Penya Ciclista Baix Ebre, Club Esportiu Bike 

Catalunya, Sport Ciclista Català, Catalunya-Barcelona Club Ciclista, Club Ciclisme 

Manresa Bages, Penya Ciclista Colomina, Lloret Club Penya Ciclista, Unió Ciclista 

Mig-Mon Súria, Open Natura Club Esportiu BTT, Club Ciclista Sant Boi, Moto Club 

Sant Andreu de la Barca, Trèvol Bikesports Club Ciclista, Vic-ETB Club Natació, Club 

Penya Ciclista Bons Amics, Club Ciclista Mollet, Agrupació Ciclista El Prat, Associació 

Ciclista Montjuic, Team Smartdry, Escola Ciclisme Vilaseca, Club Ciclista Balaguer i 

Colla Pedalada Juneda.

• Informe del President.

      El president dóna inici al seu informe, donant les gràcies als clubs presents per via                   

telemàtica,  tot i les circumstàncies per  la situació que estem vivint. 

        Pel que respecte a l’any 2019, tant la situació econòmica com l’esportiva han anat 

d’allò més bé. En la part esportiva s’han mantingut els calendaris, tant d’oci com de 

competició, remarcant haver pogut  recuperar el Trofeu Internacional Ciutat de 

Barcelona de pista, Memorial Miquel Poblet,  una prova molt important per la 

federació, única prova estatal de l’especialitat que dóna punts UCI.

        En l'apartat d’oci, la tradicional Barcelona – Sitges , que l’any passat no es va poder 

desenvolupar en el format tradicional i que aquest any l'hem recuperat quan es 
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complia la seva 25 edició.

        Relacionat amb activitat esportiva, i en els apartats de formació i tecnificació, la 

federació ha tingut el bon criteri d'anar formant a tècnics. Es va fer un curs de tècnic 

de nivell 1 i un curs de formació arbitral per tal de tenir un equip arbitral més 

compatible en les diferents modalitats.

        Continua l’escola de formació al Velòdrom per nens i nenes en edat escolar, i pel 

que fa als centres de tecnificació,  han estat actius durant el 2019 els centres de 

Ripoll, Vila-sana, Esplugues i Banyoles.

        En l'aspecte econòmic veníem d’un 2018 molt complicat, amb un dèficit acumulat 

els 4 últims anys d’uns 300.000 euros,  força elevat. Amb la posada en marxa del pla 

de viabilitat, pla a tres anys vista, s’havia de capgirar aquesta situació i com es veurà 

en el punt del dia referent al tancament de balanç i compte de resultats, el resultat  

amb l'objectiu de dèficit zero, s'ha aconseguit.

Gestió del Velòdrom. Era intenció de la federació, la renovació per la gestió de 

l’instal·lació. Aquí és on hi ha molta presència de la nostra entitat, oficines, 

formació, competició. Malauradament la gestió no va anar bé, no només per part 

nostre sinó també per part de l’IBE, que volia un canvi en tots els sentits,  amb 

plantejaments inicials difícils d'assolir ( no per això vàrem renunciar, al contrari ),  

reducció de pressupost d’unes despeses que sempre havien sigut deficitàries amb 

un 40 % menys del pressupost, però en definitiva, la gestió ha passat a mans de 

tercers, i nosaltres continuem com a seu federativa, amb les inversions realitzades 

en els últims anys que ens garanteixen una estada de deu anys, apart també de 

poder seguir fent l’activitat formativa i de competició habitual. Tot això finalment 

ens afecta mínimament pel que fa a l'ús d’espais d' emmagatzematge i per la part 

econòmica, fent els ajustos pertinents, el no aconseguir renovar la concessió, no 

hauria d’afectar el nostre compte d'explotació.

Remarcable també en el 2019, editar i presentar el Llibre d’Història de la Federació 

Catalana de Ciclisme. La federació més antiga en l'àmbit autonòmic i estatal de 

totes les especialitats esportives. Va ser un èxit aquesta presentació, significava 

molt per la nostra federació aquest llibre, amb la molt important col·laboració, 

treball i esforç de l'anterior president, en Josep Bochaca, juntament amb els autors 

Ivan Vega i Bernat López, aquest últim també editor. 

El 2020 se’ns ha presentat amb unes circumstàncies excepcionals, molt poca 

activitat esportiva, amb una aturada total tant per organitzadors, corredors, seus 

federatives, etc. fent la seva tasca el personal de les diferents oficines federatives 

en forma de teletreball; amb tot això el departament de comunicació, ha sigut el 

que més feina ha tingut, sobre tot estant present en les diferents xarxes socials, 

informant correctament de com s’anaven desenvolupant les diferents fases.  

Després d’aquestes diferents fases, els esportistes van poder tornar als 

entrenaments de forma esglaonada; primer els esportistes federats, i una vegada 
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superat l'estat d’alarma s’ha intentat refer el calendari programat, però amb molta 

incertesa. Des del 8 de Juny vam començar a estar presencialment a les diferents 

seus i una vegada es podia treballar en la represa de l’activitat, es van anant 

conformant els diferents protocols d’actuació per a qualsevol esdeveniment 

esportiu en tots els aspectes, principalment sanitaris i de seguretat. Tot i això,  avui 

dia i amb la situació de la COVID-19, esta força complicat la celebració dels diferents 

campionats de Catalunya i la participació dels nostres corredors en els estatals. Cal 

esperar com es va desenvolupant aquesta pandèmia i en funció de l'estat dependrà 

la celebració o no de les proves del calendari.

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

A l'assemblea extraordinària de l’any 2019, es va tractar la modificació de la 

composició de junta, pel que respecta a la possibilitat d’escollir des de la mateixa 

junta els delegats territorials i delimitar les vicepresidències.

Es va acordar passar de 4 vicepresidències a només 2 dins la junta directiva. Una de 

les vicepresidències seria en Xavier Costa, delegat territorial de Barcelona, i l’altre 

en Carles Ferrer, delegat territorial de Girona. 

Es va fer una modificació en els estatuts de la FCC, per tal d’incloure una cinquena 

delegació territorial a les Terres d’Ebre, sent aprovat per junta com a delegat 

territorial en Raül Querol.

Se sotmet a votació la ratificació de càrrecs de la junta directiva i del nou delegat 

territorial, sent aprovats per tots els assembleistes presents per 29 vots a favor.

D’altra banda, en Àngel Edo, membre de la junta directiva, ens transmet la seva 

intenció de deixar de formar part de la junta: “Estic orgullós d’haver format part de 

la junta, comparteixo la manera de fer i aplaudeixo la vostra tasca, heu format un 

gran equip junt amb totes les delegacions, però malauradament alguns hi posen 

traves sense aportar idees noves. A la meva vida personal cada vegada tinc mes 

embolics i tinc la sensació de no poder arribar a tot arreu i això em fa prendre la 

difícil decisió de deixar de formar part de la junta. Em teniu al vostre costat per 

tot allò que us pugui fer falta. Continueu treballant pel bé del ciclisme, gràcies a 

vosaltres la federació està molt millor que fa uns anys tot i que estem vivint la 

pitjor situació en l'àmbit esportiu i social que es recorda. Moltes gràcies per tot i 

fins a sempre“.

• Presentació i aprovació, si escau, de la Memòria de les activitats esportives de 

l’exercici 2019.

Marta Vilajosana i en Xavi Ràfols fan la presentació de la Memòria esportiva 2019.

El 2019 va ser de nou un bon any pel nostre esport amb forces èxits en les sortides 
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de les  seleccions catalanes en les diferents modalitats.

Destacar d’amunt de tot l’excel·lent any del nostre esportista Sergio Garrote; 3 

campionats d’Espanya, campió de la Copa d’Europa, campió de la Copa del Món, 

sots campió mundial en CRI i ruta, que li van portar a rebre el premi a millor ciclista 

català de l’any.

En la modalitat de carretera, la selecció de ciclisme adaptat i la selecció absoluta, 

van recollir  victòries en diferents campionats estatals i un bon nombre de podis.

En BTT, una vintena de podis en campionats d’Espanya de diferents categories i 

disciplines a més de 3 títols de campionats estatals. 4 títols europeus, 1 sots 

campionat europeu i un títol mundial.

El trial va aconseguir de nou el campionat mundial per equips i el mundial 

individual. Un sots campionat mundial Junior i el sots campionat Europeu també en 

Junior. Als campionats estatals, títols en la categoria Cadet i podis en cadets, junior, 

elit i màster.

Als Jocs Mundials de la Joventut, també en trial, es van aconseguir el títol a la 

categoria cadet i podis també en aquesta categoria.

Descens-Enduro, títols de campió d’Espanya tant masculí com femení a la categoria 

elit. Igualment a la categoria cadet tots dos títols, masculí i femení. Títols de campió 

d’Espanya a junior, màster 40 i màster 50, a part dels sots campionats a junior i sots 

23. Destacar el títol mundial a DH màster 40. Campionat d’Espanya femení d’enduro 

i sots campionats masculí i femení de la mateixa especialitat.

La modalitat de pista ha aconseguit molts i diferents èxits i podis: campionat estatal 

per equips en Kerin, campionat femení individual, campionat femení sots 23, títols 

scratch en sots 23 i junior, títols de l'equip cadet masculí en Persecució i títol femení 

junior en velocitat per equips.

En ciclisme adaptat títols estatals de persecució per equips, velocitat, KM, scratch 

individual, persecució individual, 500 m i persecució femení, velocitat femení i una 

dotzena de podis mes.

BMX, a destacar els Top 10 al mundial cadet de dos dels nostres esportistes. Un 

campionat d’Espanya cruiser sots 23 femení, sots campionat elit masculí i el 

campionat estatal de màster 40 masculí.

El ciclocròs continua a l’alça en nombre de participants. Destaquem a nivell estatal 

el títol cadet femení i màster 50; i els podis a sots 23, cadet i màster 50.

A banda del resum de competicions, hem tingut durant el 2019 a 209 ciclistes en el 

programa d’Alt Rendiment Català. Això ha permès als esportistes optar a les beques 

de formació integral en els centres de tecnificació de ciclisme i gaudir de serveis 
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mèdics al CAR de Sant Cugat.

També al llarg del 2019, la FCC ha posat en marxa el Programa Futur. És l’aposta de 

la federació per tenir un programa de seguiment que integri als millors ciclistes 

catalans i l’objectiu és fer de guia en la seva formació esportiva i acadèmica a tots 

els nivells.

Formació de Tècnics, durant 2019 s’ha portat a terme el Curs de Tècnics de Ciclisme 

de Nivell 1, amb un total d’alumnes de 14. Actualment es troben en la fase de 

pràctiques, 150 hores, que juntament amb les 300 hores de formació, ens permetrà 

disposar d’un bon grapat d' especialistes en l’esport de ciclisme. Aquest curs es 

l'únic amb reconeixement acadèmic en tot l’estat espanyol pel Consejo Superior de 

Deportes i és vàlid pel Registre Oficial de professions Esportives de Catalunya, 

ROPEC.

Se sotmet a votació la Memòria 2019, que queda aprovada per majoria de tots els 

assembleistes presents amb 31 vots a favor.    

• Presentació i aprovació, si escau, de la liquidació de l’exercici econòmic de l’any 

2019, amb el tancament del balanç i compte de resultats. Informe d’Auditoria.

En Jordi Jorba dóna inici a la presentació, comentant la trajectòria econòmica amb 

dèficits dels anys 2016, 2017 i 2018, i la necessitat en el 2019 de capgirar aquesta 

situació deficitària. 

Una de les partides del balanç més rellevant i que ha sigut la “pedra” de tota 

l’economia de la federació, són les assegurances. S’ha treballat força per tal de 

disminuir aquesta despesa i durant el 2019 es va poder arribar a un bon preu final 

que donés la possibilitat de recuperar el dèficit arrossegat.

A l’assemblea de 2019 ens vam comprometre a què el 2019 hauria de ser un any de 

canvi radical en el compte d’explotació, no ens podíem permetre continuar amb 

pèrdues i ara podem dir que satisfactòriament s’ha donat la volta al compte de 

resultats.

S’ha arribat al compromís per part de la junta d’arribar a final d’any amb dèficit 

zero. El qual no ha sigut gens fàcil.

Cal destacar l’actiu de la federació amb una xifra de tresoreria molt favorable. El 

passiu ha passat de -333.562,01 euros a un resultat positiu de 1.540,92 euros. Això 

ens dóna més estabilitat i ens permet enfocar els anys vinents amb una mica més de 

tranquil·litat.

Compte de resultats. Com dèiem anteriorment la partida d’assegurances és la més 

significativa amb una reducció a la despesa de 300.000 euros, una reducció força 
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important. També a la partida de “Pèrdues i Crèdits Incobrables” on hi ha una 

reducció d'uns 42.000 euros perquè s’ha imputat finalment tot allò que any rere any 

anàvem acumulant i que el 2019 s’ha posat al seu lloc (quotes de clubs que es 

donaven de baixa i seguia apareixent com pendent, per exemple). La partida de 

reparacions i conservació també ha millorat en uns 71.000 euros (bàsicament gestió 

del velòdrom i l’acabament de la sala de reunions Narcís Masferrer).

Aquestes 3 partides juntament amb algun altre com la d'ajust de personal (adequar 

la plantilla a les necessitats de la federació), han sigut la base principal d'aquest 

resultat obtingut al compte de resultats. Tot i tenir una petita caiguda en els 

ingressos, s’ha obtingut un millor benefici.

Se sotmet a votació els resultats de l’exercici 2019 que queda aprovat per majoria 

absoluta de 31 vots a favor.

• Presentació i aprovació, si escau, del pressupost 2020.

El pressupost 2020 es presenta d’una forma inusual, a causa de l'efecte COVID-19, 

amb dues columnes diferenciades. Es va començar amb un pressupost conservador 

pensant ja en treballar la xifra de  beneficis a final d’any i deixar enrere les pèrdues, 

però aquests valors  han tingut una reducció important a conseqüència de la COVID-

19. Amb molta prudència, s’ha fet una reestructuració d’aquest pressupost amb una 

data final simbòlicament positiva, però a l’espera de veure com acaba o es 

desenvolupa la situació que estem vivint.

Començant per la partida d’ingressos la reducció es d’uns 500.000 euros, força 

significatiu degut com dèiem a l'efecte d’aquesta pandèmia. Baixen ingressos per 

llicències, drets federatius (proves que no s’han pogut portar a terme), subvencions, 

etc.

Tot això provoca també que la despesa doncs, tingui una evident reducció, 

principalment per la falta d’activitat esportiva.

De nou la junta directiva es compromet a arribar al final d’aquest exercici 2020 amb 

dèficit zero.

Se sotmet a votació el pressupost 2020 que queda aprovat amb 26 vots a favor, 3 

vots en contra i 2 vots en blanc.
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• Aprovació, si escau, del Pla General d’Actuació Anual, activitats esportives i els 

seus objectius per a l’any 2020.

El Pla d’actuació recull el conveni de col·laboració de la Federació Catalana de 

Ciclisme amb la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya. Valora 

el nombre de llicències, clubs associats i activitat esportiva programada per a la 

temporada 2020, per totes les disciplines esportives de la federació. Una part 

important de les subvencions va directament a les actuacions relatives a l'ALT 

RENDIMENT ESPORTIU CATALÀ (programa ARC). La resta per les actuacions a la 

gestió general d’organització d’activitats, participacions de les seleccions,  

promoció, organització de curses i participació internacionals.

L’activitat esportiva de la federació queda englobada en els següents apartats:

•Equips de Competició 

•Calendaris Catalans 

•Campionats de Catalunya 

•Sortides Selecció 

•Jornades Tecnificació 

•Estades, Campus i Clínics 

•Programa ARC-AN 

•Centres de Tecnificació 

•Programa Futur

L’activitat esportiva de la FCC i tot el sector esportiu, han sigut els més afectats per 

la pandèmia que ens va confinar el mes de Març.

Anul·lació de proves, reestructuració de calendaris a partir de Juliol, reubicació de 

tots els Campionats de Catalunya entre Juliol i Novembre, reestructuració de totes 

les sortides de selecció programades, han sigut part de les accions desenvolupades 

per l’afectació de la pandèmia. I encara el dia d’avui, treballant  amb l’incert esa   de 

si tot el que es va reprogramar, es podrà dur a terme.

Durant el confinament, no s’ha deixat de treballar des de la federació: 

Videoconferències i seguiment telemàtic amb els centres de tecnificació.           

Formació de tècnics de forma  telemàtica: CURS PLATAFORMA TRAINING PEAKS.                   

Publicació de continguts d’entrenament i preparació esportiva.

Infografia recomanacions i ciclisme segur.   

Elaboració dels protocols d’actuació enfront de la COVID-19 i Declaració 

responsable pel retorn a l’activitat.
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La represa de l’activitat el dia d’avui:             

A finals de Juny, inici Escoles de Ciclisme de la FCC al Velòdrom Horta, Escoles de 

Ciclisme al Velòdrom de Tortosa, el de Lleida també va començar amb activitat, les 

escoles de trial també en marxa.          

Durant el Juliol, realització de diferents proves de BTT, pista, marxa, etc. La 6ª 

Estada Soc Ciclista 21,22 i 23 Juliol.  I a partir d’aquí, molt important la celebració de 

les diferents proves de Campionats de Catalunya reprogramades i sortides de les 

Seleccions Catalanes.

El programa ARC, amb 208 esportistes aquest any, i pel que fa als esportistes d’alt 

nivell 10. L’única afectació per aquests esportistes tant del programa ARC com els 

d’alt nivell, ha sigut el tancament del CAR de Sant Cugat a causa de la pandèmia, pel 

qual no han pogut realitzar les proves, ciència i medicina,  que anaven realitzant en 

aquest centre.

Se sotmet a votació el Pla d’Actuació 2020 que queda aprovat per majoria absoluta 

de 31 vots a favor. 

• Presentació i aprovació, si escau, de les propostes presentades amb el suport 

d’almenys un 10% dels assembleistes, d’acord amb l’article 17 apartat h) dels 

Estatuts FCC, i tramitades per escrit fins 15 dies abans de la data de l’Assemblea.

Cap proposta presentada dins del terminis establerts.

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

aprovar, per delegació, l’Acta juntament amb el President i Secretari.

Es presenten voluntàriament com a interventors les següents persones:

Ricardo Villar, de la Unió Ciclista Mig-Mon Súria i en Jordi Figueres del Club Penya 

Ciclista Lloret.

• Torn obert de paraules.

Per part del representant de l’associació Ciclista Montjuïc, pregunta per la previsió 

en la baixada de llicències a causa de l’efecte de la COVID-19.  Dóna resposta en 

Joaquim Vilaplana.

Representant del Club Ciclista Trèvol Bikesport, pregunta per què es destina més 

pressupost a la secció de carretera que a la de BTT. Dóna resposta en Jordi Jorba 

indicant que en funció del número de llicències, número de proves estatals de cada 
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modalitat, format de les proves i sempre anant a buscar un equilibri pressupostari, 

es defineixen els pressupostos.

Representant de la Unió Ciclista Mig-Món Súria fa unes reflexions sobre els cursos 

de tècnics, per la possibilitat de que es pogués fer presencial i a distància,  sobre les 

seus territorials i les escoles. Dóna resposta en Xavi Ràfols.

Representant del Club Ciclista Catalunya Barcelona, fa diferents reflexions: els 

terminis establerts per la presentació de propostes. Felicitar  en Jordi Jorba per la 

seva gestió al capdavant de la Tresoreria de la FCC. La possibilitat de limitar el 

número de corredors per equip, principalment en la categoria Junior. Organització 

de proves de carretera. Assegurances, diferència de preu entre la llicència de dia i 

l'anual. Equip professional femení. Presentació memòria esportiva i calendaris. 

Donen resposta a les diferents preguntes, Eudald Carol, Jordi Jorba, Joaquim 

Vilaplana i Marta Vilajosana.

Representant del Club Esportiu Open Natura, planteja el tema de pagament de 

subvencions d’equips BTT 2019, pressupostos de les diferents seccions de ciclisme i 

assumpte possibles espònsors FCC. Donen resposta en Joaquim Vilaplana i en Xavier 

Costa.

Representant Associació Ciclista Montjuïc, exposa qüestions sobre l’assegurança de 

responsabilitat civil de les activitats dels clubs. Dóna resposta en Joaquim Vilaplana.

Representant de Sport Ciclista Català, primer de tot agraeix l’esforç de tots els 

membres de la federació donant la situació que estem vivint. La pregunta és sobre 

la possibilitat dins les restriccions de fer sortides de  club i el nombre de participants 

permesos. Dóna resposta en Joaquim Vilaplana. 

A les 12:55 d’avui dia 25 de Juliol de 2020, el President dóna per tancada 

l'assemblea general ordinària  i agraeix als clubs la seva tele assistència.

Interventor, Sr Ricardo Villar                                      Interventor, Sr Jordi Figueras

President, Sr Joaquim Vilaplana Secretari, Sr Fernando Abellán
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