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Reunió núm. 16 de la Junta Directiva FCC 

Convocatòria: dimecres 21 de Juliol de 2021 de les 19h. 
Lloc: per mitjans telemàtics, videoconferència. 
 

El president Joaquim Vilaplana convoca a: 

 

Joan Admetlla, Salvador Bigas, Xavier Costa, Josep Fernández, Carles Ferrer,  
Norbert Herrera, Jordi Jorba, David Llauradó, Raül Querol, Josep Roca, Jesús Ruíz, 
Víctor Saiz, Pere Uyà i Anna Villar. 
 
Assisteixen de forma presencial en Salvador Bigas, Xavier Costa, Jordi Jorba i Jesús 
Ruíz. 
També està convocat i assisteix de forma presencial Eudald Carol, assessor jurídic 
de la FCC. 
Excusen la seva assistència en Raül Querol i Víctor Saiz. 
 
 
Ordre del dia: 
 
1-Accions i aclariments dels assumptes tractats en la Junta Directiva anterior. 
 
Sense comentaris sobre els assumptes tractats. 
 
2-Informe de presidència.  
 
El president, Joaquim Vilaplana comenta el següent: 
 
-Tot aprovat en l'assemblea general ordinària de 2 de juny. Comptes i activitat 
esportiva 2020 i pressupost i pla d'actuació per al 2021. 
 
-Acord firmat amb la nova Secretaria general d'Esports de la Generalitat, Sra. Anna 
Caula, per als propers 4 anys. Punts bàsics: Beques pels CTES i competicions 
estatals i internacionals. 
 
-Presentat el Pla d'actuació per al 2021 al CCE. Aquest any anem amb retard pels 
canvis polítics en el 2021. Encara tenim pendent rebre l'ingrés del 20% del 2020. 
Uns 52.000€. De moment sense data. 
 
-Aniversaris de clubs: 
2022 clubs amb 100 anys, UC Sabadell i Volta Ciclista Catalunya.  
2021 clubs amb 75 anys, PC Nicky's, CC Voltrega i CC Tarragona. 
2021 clubs amb 50 anys, CC Rubí, ECV Catalunya, Velo Club Excursionista i SC 
Guixols. 
2020 clubs amb 75 anys, UC Igualadina. 
La UC Sabadell vol compartir amb la FCC aquest aniversari, el seu president, en 
Miquel Borràs, ja ens va fer saber el programa d'activitats que tenen previst. 
-92è Campionat de Sabadell, prova d'un dia més antiga del calendari català i quarta 
del calendari espanyol. 
-51è Trofeu Joan Escola 
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-Sortida o arribada d'una etapa de la Volta a Catalunya 
-Trobada de bicicletes clàssiques 
-Cursa de fèmines 
Es proposa que com a FCC hi assignem una quantitat d'ajuda en el pressupost del 
2022. La proposta és aprovada per unanimitat. 
 
-Durant el 2021, la FCC ha signat micropatrocinis amb diferents entitats i amb 
aportacions monetàries: acords firmats amb Unifedesport, Catalana Occident, 
Inverse, TotNet, ServiMedic i Arnau Beà. Aportació total de 41.000€. 
Amb l'objectiu d'incrementar aquestes aportacions en el futur, i oferir serveis als 
nostres federats, la comissió executiva ha decidit firmar un acord de col.laboració 
amb l'empresa Affinity vinculada amb la corredoria ERSM-Catalana Occident. El cost 
d'aquest servei será de 4.800€ anuals. L'acord és per un any. La Junta directiva 
ratifica l'acord de la comissió executiva. 
 
-La FCC ha contractat una pòlissa amb Allianz per a menors fins a 16 anys pel 
període d'1 d'agost a 31 de desembre de 2021. Té les mateixes cobertures que la 
pòlissa anual. Volem donar una llicència federativa per tots aquells nens i nenes 
que es matriculin a les nostres escoles homologades per al nou curs 2021-22. Les 
tarifes van en línia dels Consells Escolars. 
 
-Durant el mes de juliol, la Junta directiva ha fet dos Comunicats oficials arrel de 
dos fets que han afectat directament a la política de gestió de la FCC. 
En el primer, la FCC es va posicionar amb els 5 equips catalans de categoria junior 
davant un intent de boicot per part de l'organitzador de la Volta al Penedès.  
Finalment el mateix organitzador, pertanyent a un equip català, va decidir anul.lar 
la cursa. 
En el segon, la FCC va defensar el treball dels clubs organitzadors afiliats a la FCC 
davant unes declaracions d'una corredora de l'únic equip professional femení català 
fetes a les xarxes socials. Declaracions amb les quals la Junta podia arribar a 
compartir el fons però no les formes. 
La Junta directiva sempre ha estat al costat del ciclisme femení i en concret 
d'aquest equip al qual porta avalan durant 3 anys perquè pugui competir amb 
llicència UCI.  
 
Es dóna la circumstància que el president del club femení és membre de l'actual 
Junta directiva de la FCC i, davant l'actitud de la seva corredora, va manifestar-se a 
favor i en contra de la política de gestió de la pròpia FCC. 
 
Aquesta actitud ha estat suficient perquè des de la pròpia Junta se li vagi demanar 
a Sergi Güell que presentés la dimissió com a membre de l'actual Junta directiva. 
La dimissió es va presentar i el president la va acceptar. 
 
3-Seguiment Pressupost 2021. 
 
El tresorer, Jordi Jorba, comenta l'estat real de les depeses en els tres grans blocs i 
especialment les que fan referència a l'activitat esportiva. Les xifres van en línia de 
les previsions. Respecte als ingressos, des del CCE s'ha ingressat un anticip 
extraordinari per compensar pèrdues de l'exercici 2020 provocades per la falta 
d'activitat arran de la pandèmia. Resta pendent rebre el 20% assignat en el Pla 
d'actuació de l'any 2020. També informe que els ingressos per llicències en el 2021 
van en línia de les previsions.  
Opina que la FCC no tindrà problemes de tresoreria fins a acabar l'any, sempre que 
abans d'octubre el CCE ingressi el 80% corresponen al Pla d'actuació de l'any 2021. 
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4-Activitat arbitral. 
 
S'obre un debat sobre els fets ocorreguts en el Campionat de Catalunya de mini 
DH. L'actuació arbitral va ser la correcta. El problema va sorgir en els actes 
protocol.laris i en concret en les categories de fèmines. Degut a la baixa 
participació de fèmines en cada categoria, alguns podis no es van poder completar i 
això va generar moments de tensió per part de alguns pares i acompanyants. Tant 
l'organització com el delegat federatiu van actuar de forma correcta, explicant el 
perquè de les coses i sempre aplicant la normativa vigent aprovada per al 2021. 
Malgrat tot, l'actitud d'alguns pares va crear un ambient negatiu entre el públic 
assistent. Ni la FCC, ni l'organitzador, i menys els nens i nenes participants en el 
campionat, mereixen haver d'aguantar situacions com les que es van donar, amb 
una clara actitud incívica. 
El debat entre els membres de la Junta conclou en què la FCC sempre està oberta a 
valorar el fons de la qüestió, i si cal revisar la normativa per al 2022, però en cap 
cas pot admetre unes formes que per elles mateixes desqualifiquen a qui les du a 
terme. 
 
5-Seguretat Viària i Mobilitat. Festa de la Bicicleta. 
 
L'ajuntament de Barcelona ja té programada la Festa de la Bicicleta 2021 per al 10 
d'octubre. Tant en Salvador Bigas com en Joan Admetlla són de l'opinió que la FCC 
hi ha de ser present. S'aprova formalitzar l'inscripció abans del 30 de juliol. 
 
També és previst que Barcelona aculli diversos congressos relacionats amb la 
bicicleta i també tots ells durant el mes d'octubre: Congrés sobre la bicicleta i la 
ciutat, Congrés internacional sobre la bicicleta a Catalunya i una Conferència sobre 
cicloturisme i la xarxa Eurovelo. 
És important que la comissió prepari algun temari per si es dóna la possibilitat de 
participar en alguna d'elles. 
 
6-Situació calendari de cicloturisme.  
 
En absència del responsable de la comissió de cicloturisme, aquest són els temes 
pendents: 
-Reunió de la comissió de cicloturisme a finals de juliol per avaluar la idoneïtat i 
l'estat dels dos esdeveniments que organitza la Comissió d'aquí a final de 
temporada. 
-Diada Montserratina (pendent contacte A.Tigero amb l'Abadia Montserrat) 
-Barcelona-Sitges. Presentació de documentació i protocols a Ajuntaments 
sortida/arribada i confirmació del recorregut. 
-Adequar protocols Covid de cara a setembre, nombre de participants? 
-Precalendari 2022. 
 
7-Eleccions a Junta Directiva 2022-25. 
 
La legislatura de la Junta directiva actual acaba el 4 de desembre de 2021 i cal 
preparar el procés per l'elecció d'una nova Junta directiva. 
D'acord amb els estatuts de la FCC, caldrà convocar una Assemblea general 
extraordinària per aprovar el programa electoral. 
Revisant les dates en el calendari, la millor opció és convocar l'Assemblea per finals 
d'octubre i que la data de les votacions fos a finals de novembre. 
En la pròxima junta directiva a celebrar el setembre es farà una proposta  de 
programa electoral per ser presentada en Assemblea, prèviament revisada per 
l'assessor jurídic de la FCC, Eudald Carol. 
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I sense més temes a tractar, a les 22 hores es dóna per acabada aquesta reunió  
de Junta Directiva. 
 

         

        Barcelona, 21 de juliol de 2021 

 

 

 

 

Joaquim Vilaplana Boloix                       Jesús Ruiz Ayala                        

President                                                   Secretari 
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