Reunió núm. 17 de la Junta Directiva FCC
Convocatòria: dimarts 21 de setembre de 2021 de les 19h.
Reunió: presèncial a la sala Narcís Masferrer, velòdrom d'Horta-Barcelona.
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.
També està convocat i assisteix en Eudald Carol, assessor jurídic de la FCC.
Excusen la seva assistència en Carles Ferrer i en Jesús Ruiz.
Ordre del dia:
1-Accions i aclariments dels assumptes tractats en la Junta directiva anterior.
El president, Joaquim Vilaplana, informa que continuem sense cap comunicat oficial
del CCE respecte al Pla d'actuació i a la partida del 20% pendent del 2020.
2-Informe de presidència.
Èxit esportiu i d'organització del Campionat Mundial de Trial a Vic del 2 al 5 de
setembre. La FCC va estar present a la presentació i a la jornada de dissabte i
diumenge. Ha quedat un circuit permanent de nivell mundial i així ho van
reconèixer els comissaris UCI.
Dia 31 d'agost, reunió a UFEC amb el director de la Fundació, en Pere Vilà.
Objectiu: preparar un acord entre les parts per poder utilitzar la plataforma OTT
que retransmetera les competicions en directe. El nostre assessor jurídic, Eudald
Carol, ja te l'Acord per revisar. En una primera fase es van muntar càmeres
intel·ligents en les instal·lacions i pavellons esportius i ara s'ha posat en marxa el
sistema de càmeres mòbils per exteriors, és el nostre torn. El cost per la FCC és
zero. És un pas endavant que hem d'aprofitar.
Dia 7 de setembre, reunió amb UFEC a on, juntament amb les federacions
d'automobilisme, motociclisme, atletisme, triatló, muntanyisme i hípica, se'ns va
presentar la nova oficina de treball per representar a les federacions davant el SCT.
Només és un projecte, cal veure com evoluciona.
Cap de setmana 18-19 de setembre, TICB Memorial Miquel Poblet. Una de les
millors participacions de les últimes edicions, campions d'Europa, olímpics de
Tokyo.... una llàstima la suspensió del dissabte dia 18 per la pluja. Vam acabar el
matí del diumenge, però amb absències importants.
Dissabte a la tarda es va fer un homenatge als ciclistes catalans olímpics a Tokyo:
Jofre Collell, Sergio Garrote, Israel Rider i Cristian Venge, aquest últim per via
telemàtica. Un trofeu de record i descobrir la seva placa al passadís dels olímpics al
velòdrom.

Dilluns dia 20 de setembre, reunió al CCE amb la nova SGE, Anna Caula, i el
director del CCE, Aleix Villatoro. Per part de la FCC hi vaig assistir amb Jordi Jorba i
Marta Vilajosana. També ens va acompanyar en Javier Gilabert per presentar de
forma conjunta un projecte esportiu de futur: un equip UCI Pro Team masculí.
Demanem al CCE suport institucional, tenint clar que ha de ser una iniciativa amb
patrocinadors privats. Reunió molt cordial a on la FCC va fer un repàs a la Memòria
anual en tots els seus apartats: gestió i activitat esportiva. Es va fer referència a la
problemàtica del velòdrom al ser descobert, falta invertir. A la falta de subvenció
pel mundial de trial, sembla que el CCE podrà col·laborar. A la duplicitat del CCE en
reconèixer una modalitat de trial que l'UCI no te en compte i que encara rep
subvenció, el CCE ho estudiarà. A la possibilitat que la FCC obri un CTE de trial a
Vic amb estudis universitaris per donar continuïtat a Ripoll.
3-Seguiment pressupost 2021.
El tresorer, Jordi Jorba, comenta l'evolució real del pressupost sense temes
importants a comentar. Els ingressos per llicències en el 2021 van en línia de les
previsions. Respecte a les despeses, es fa referència a l'activitat esportiva, fins ara
estan per sota de les previsions a causa de la disminució d'activitat d'acord amb el
calendari inicial previst.
4-Assemblea i programa electoral.
D'acord amb l'assessor jurídic, Eudald Carol, es decideix convocar l'Assemblea
general extraordinària el 23 de setembre perquè la cel·lebració sigui el dissabte dia
23 d'octubre i en format telemàtic.
El document per demanar els avals a la candidatura serà un sol document oficial i
quedarà disponible a la web de la FCC el primer dia hàbil, el dilluns 27 de
setembre.
D'acord amb els terminis que estableixen els estatuts de la FCC, les eleccions
podrien ser el dissabte dia 27 de novembre.

I sense més temes a tractar, a les 20:50 hores es dóna per acabada aquesta reunió
de Junta Directiva.
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