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ASSISTENTS 
 

1.- Sr. Josep Bochaca Tohà              
2.- Sr. Joaquim Vilaplana Boloix 
3.- Sr. David Gran Serrano 
4.- Sr. Jordi Puche Medina 
5.- Sr. Raül Querol Prades 
6.- Sr. Jaume  Masferrer Coma 
 

 
 
7.-  Sr. Jordi Jorba Canales 
8.-  Sr. David Prats Segarra 
9.-  Sr. Josep Roca Piñol 
10.- Sr. Antoni Palacios Asensio  
11.- Sr. José Carlos Blázquez Sanchez 
12.-  Sr. Xavier Costa Llonch 
 

 
 
13.-  Sr. Josep Mauri Pey 
14.- Sr. Albert Pol Camps 

EXCUSEN ASSISTÈNCIA 
15.- Sr. Rubén Carro Cepeda 
16.- Sr. Carles Ferrer Juanola  
17 .- Sr. Francesc Moradell Pont 

A dos quarts i vuit de set de la tarda, a la Sala d’Actes Narcís Masferrer, en la seu social de la FCC, a Barcelona, presidit 
pel seu president, Sr. Josep Bochaca Tohà es reuneix la Junta Directiva per tractar els punts de l’ordre del dia.  
1.- Accions i aclariments derivats dels assumptes tractats en la Junta Directiva anterior: S’aprova per unanimitat l’Acta 
de la Junta anterior. Comunicació SG Esport relativa al conflicte Trial – Biketrial. D’acord amb la darrera Junta 
Directiva s’ha adreçat l’escrit, amb  data 9 de maig, reivindicant l’aplicació de la legislació vigent que contempla el 
termini d’actuació de les unions esportives de clubs, en el Capítol 3 del Decret de Federacions, que les obliga a 
integrar-se a la Federació corresponent. Com a resposta, data 11 de juliol, es comunica que es convocarà a les parts 
per resoldre l’enfrontament manifestat a l’escrit. El greuge comparatiu és que l’activitat esportiva de la Unió de Bike 
Trial es subvenciona amb un 93.5% superior al que rep la FCC, quan aquesta demostra calendaris, activitat de 
seleccions i aportació al Centre de Tecnificació de molt alt abast. La selecció catalana de Biketrial té el suport de la 
Plataforma Pro seleccions catalanes i això és l’obstacle de l’aplicació de la llei actual. S’expressa l’opinió  de que 
aquesta trobada representa un pla d’igualtat entre la FCC i la Unió de Biketrial que no s’hauria d’admetre. Es proposa 
una reunió amb el Sr. Antoni Reig, Director del CCE manifestant la posició i arguments de la FCC. Reconeixement 
Ciclistes Olímpics – 25 anys JJOO BCN. S’han editat uns panells informatius de cadascun dels ciclistes catalans 
olímpics i paralímpics, que es quedaran al túnel d’accés rodat a la pista, ampliable amb el futur de representants de 
noves olimpíades. Obsequi del trofeu commemoratiu dels 25 anys, amb el seu nom,  als 17 ciclistes representants del 
ciclisme català, amb volta d’honor al velòdrom, dins els Campionats de Catalunya. Tanmateix es retrà un trofeu als 
participants del Jocs en tasques d’organització. Amb dorsals originals dels Jocs de Barcelona ’92 s’han composat uns 
quadres per als guanyadors de les diferents proves que conformen el Campionat de Catalunya de Pista en fons i 
velocitat, així com per a  tècnics rellevants vinculats als Jocs. La mort inesperada del Sr. Manel Herrando, responsable 
de la gestió del velòdrom ha fet reconsiderar l’acte d’inauguració de les oficines i de la sala Narcís Masferrer. La seva 
lamentada absència ens obliga a plantejar el seu relleu, obligats per acord contractual amb l’Ajuntament. A partir del 
31 de juliol del 2018 s’obrirà un concurs públic per a l’adjudicació de la gestió del velòdrom i  la persona que ho porti 
tindrà una situació precària de possible continuïtat i confiança amb la nova Junta entrant al desembre d’enguany. A la 
primera quinzena de setembre s’haurà de prendre una decisió sobre com afrontar el relleu del fins ara gestor del 
velòdrom amb la pretensió d’una responsabilitat més lligada a la vinculació global amb la FCC. L’acte final serà un 
sopar amb els ciclistes olímpics i paralímpics, càrrecs de responsabilitat als Jocs i membres de la Junta que hi vulguin 
assistir. Condicionament Sala d’actes seu FCC. En aquest moment s’ha habilitat per a la commemoració del 25 
aniversari dels Jocs fins al Trofeu Ciutat de Barcelona de Pista, al fons s’ha afegit els panells  dels Presidents històrics 
de la FCC i dels Clubs amb 50 o més anys d’història, a renovar periòdicament per actualització. Pantalla frontal tàctil, 
taules i previsió d’ampliació de cadires per a futures reunions.    
 Requeriment al Delegat Territorial Girona. Es presenta el requeriment fet arribar, com acord de Junta. Es van rebre 
diversos correus, però no una  resposta concreta als punts del requeriment. Sí van començar a fer-se ingressos de 
taxes federatives i llicències de dia al compte de la Territorial de Girona. El President va anar a Girona a entrevistar-se 
amb el Sr. Francesc Moradell per trobar respostes al requeriment. La Marxa d’Amer es va fer d’acord amb 
l’organitzador i la Delegació de Girona amb una empresa de gestió, mancava l’ingrés fet posteriorment. La Marxa 
Terra de Remences ha fet l’ingrés corresponent a les llicències de dia. La Marxa de Palamós s’ha gestionat per una 
empresa de gestió i cronometratge. El punt més greu és la contractació de les llicències de dia de la Marxa Terra de 
Remences, feta a través d’un club de Barcelona, en què els llistats de federats es van fer arribar la setmana següent 
de celebrada la prova i l’asseguradora refusà la recepció per fora de termini, per tant van participar els ciclistes sense 
cobertura d’accidents, quan al Servei Català de Trànsit la FCC havia certificat que tots en tenien. Aquesta irregularitat 
ha exposat la FCC i el Club organitzador a un risc legal i econòmic d’àmplies repercussions. El Sr. Francesc Moradell va 
reconèixer que com a Delegat de Girona havia tingut una actuació inadequada. Majoritàriament s’opina que en 
l’anterior Junta es va reprovar l’actitud i comportament del Delegat de Girona d’una manera insistent. Tanmateix  no 
s’ha fet cap mena de divulgació als Clubs o públicament que deteriorés la seva imatge i reputació. Es demana que a 
canvi d’aquest gest de cavallerositat, que li permetrà finalitzar la legislatura actual, prengui la decisió de no presentar- 
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se a les properes eleccions. La greu irregularitat de les llicències de dia ha destapat una situació administrativa i 
econòmica nefasta i incorrecta. S’acorda no prendre cap mesura jurídica ni disciplinària i que el futur prengui la 
paraula. Si la Junta denunciés el cas, la resolució del Comitè de Disciplina arribaria un cop ja funcionaria la nova Junta 
i deterioraria la imatge de la FCC.  Lligat amb aquesta irregularitat el President exposa que en la última reunió amb el 
Servei Català de Trànsit, va quedar clar que la FCC certifica que tots els participants a una activitat ciclista amb ús de 
la carretera estan en possessió d’assegurança. A partir del 2018 tota prova federada ha de tenir llicències de dia amb 
la FCC. 
2. Informes FCC:  Contactes mantinguts per Presidència i demés membres de la Junta. Es va assistir, com a membres 
representatius de ple dret, amb la responsable tècnic a la Junta Directiva de la RFEC. El 29 de setembre hi haurà 
Assemblea General Ordinària. El litigi SC Guíxols amb el Club que la va fer participar sense cessió ni canvi de club, el 
Comitè de disciplina de la RFEC va comunicar que no s’havia incomplert cap article, el recurs al Tribunal Superior de 
l’esport ha evitat pronunciar-se per no ser del seu abast. S’ha demanat, com a últim recurs la dimissió del President 
del Comitè de disciplina de la RFEC. Es va reivindicar la no selecció estatal del Campió d’Espanya de BMX júnior, 
disciplina olímpica, es van rebre propòsits d’esmena de cara al futur. Es va protestar pel projecte d’obligacions 
financeres 2018, que continua penalitzant les proves del calendari UCI, amb la taxa de 915 de control antidopatge i es 
va proposa de repartir-ho entre totes les proves federades, siguin calendari internacional o estatal, sense resposta 
positiva. Seguiment llicències esportives, Carnet ciclista i Targeta bici. Es projecta la situació a finals de juliol, es 
manté com l’anterior sense canvis rellevants. Es proposa, per al 2018, no fer Carnet ciclista de la RFEC i només fer la 
Targeta Bici. Seguiment comunicats d’accident – incidents RC. Es constata una gran quantitat de comunicats 
d’accident i un nombre semblant en RC, degut a la caiguda de confecció de llicències suposa un percentatge superior. 
Llibre 120 anys de Federació. No hi ha res de nou a comentar respecte l’anterior Junta.  
3.- Seguiment calendaris i seleccions 2017 – Centres Tecnificació. Sortides Selecció Catalana. La responsable tècnic 
Sra. Marta Vilajosana comença comunicant que ja s’han realitzat 17 de les 23 sortides programades, a part la 
participació al Trofeu Ciutat de Barcelona. Es concreta el Campionat d’Espanya de Pista Elit a Mallorca a la segona 
setmana d’octubre. S’ha avançat el de carretera de júniors al 26-27 d’agost, a Valladolid, desvinculat del de Màsters 
com en anys anteriors. Es gestiona una sortida de pista a Suïssa amb els alumnes de la Blume. De les dues estades 
previstes s’ha acabat la d’infantils a Barcelona i queda pendent la de cadets a Ripoll, on s’afegiran els 10 seleccionats 
júniors. A la de cadets es va interrompre la participació a l’estada de 4 alumnes per manca de comportament adequat 
amb els companys i falta greu a la convivència. Centres de Tecnificació. Al CTER hi haurà 14 participants, 8 de Trial i 6 
de Ruta i fons. A la Blume hi haurà 7 alumnes. Es crea el de BMX a Lleida amb 3 assistents, dins el Pla d’actuació que 
va de l’u d’octubre del 2017 al 30 de setembre del 2018. La Diputació de Lleida farà una important inversió al circuit 
de Vila-sana. La FCC aportarà els desplaçaments dels participants des de la Residència al circuit. El CCE aporta 19 
beques per al conjunt de Centres de Tecnificació. A la convocatòria de subvencions del CCE s’ha dotat en 256.250€ 
per fer front al Pla d’actuació aprovat. Hi ha un augment del 11% respecte l’any anterior. Es comenta que es segueix 
subvencionant el CCE la de Bike Trial, a pesar de les gestions fetes des de la FCC per incorporar-la a Ciclisme. 
Calendari de Cicloturisme – BCN/Sitges. A la reunió mantinguda va prevaldre la proposta de reivindicar el punt 
conflictiu de la carretera de Fomento C245, el Pont de Cornellà-St. Boi de Llobregat, sortint de Cornellà i passant pel, 
on s’ha fet un afegit posterior de 3m d’ampla on hi han de passar els ciclistes en els dos sentits de la circulació i els 
vianants. S’està cercant un punt ampli per a la concentració i sortida, evitar el pas pel Prat de Llobregat, utilitzar la 
carretera de La “Xatarra”, Gavà i direcció a Les Costes. Inscripció Precalendaris. A Cicloturisme ja s’ha posat en marxa i 
el termini és el 15 d’agost. La resta de calendari es farà arribar als Clubs fixant un termini de l’u d’octubre. 
4.- Seguiment Pla d’actuació i Pressupost 2017: Prèviament el Tresorer exposa la situació després dels pagaments fets 
avui, és preocupant que pendents d’una part d’assegurances, nòmines, seguretat social i proveïdors, bo i comptant 
amb les subvencions no s’arribaria a fi d’any amb els ingressos del 2017. S’ha actualitzat el pressupost amb la nova 
quantitat del CCE.  
5.- Convocatòria propera Junta: Es preveu per a l’última setmana de setembre, dies 26 o 27 de setembre. En aquesta 
Junta s’haurà de convocar l’Assemblea extraordinària per al proper dia 28 d’octubre, on ja s’hauria de tenir un 
esborrany dels documents electorals. Caldrà comprar vuit urnes per posar-ne dues a cada Delegació, la de President 
FCC i la de Delegat Territorial. 
6.- Torn obert de paraules: El Delegat del Baix Ebre comunica la col·laboració sol·licitada pels organitzadors de la Volta 
de cadets Baja Aragon. Una de les etapes es farà a la Terra Alta, partint de Gandesa i arribant a L’Horta de Sant Joan. 
Es confirma la celebració del Campionat de Catalunya de descens a Port del Compte. El Servei Català de Trànsit ha  



ACTA DE LA REUNIÓ DE JUNTA DIRECTIVA DE 27 de JULIOL de 2017 
 

3 
 

 
comunicat que l’u d’octubre es restringirà totalment l’ús de la carretera en organitzacions esportives. Pren la paraula 
el Sr. Quim Vilaplana fent una lloança del treball desenvolupat per l’actual Junta i el seu compromís a presentar-se a 
les eleccions com a President, per seguir amb la trajectòria actual, encapçalant un equip de la seva confiança. El Sr. 
Antoni Palacios, l’única persona que ha manifestat la seva voluntat de presentar-se fins a data d’avui, exposa que li 
havia proposat una candidatura conjunta i que no podent ser així li oferirà, en el cas de guanyar, un lloc al seu costat. 
Tots dos prometen una campanya neta sense desqualificacions personals. El President proposa que el Sr. Antoni 
Palacios s’incorpori a l’executiva, s’aprova per unanimitat la proposta.  
 
I essent un quart de deu s’aixeca la sessió d’avui, vint-i-set de juliol de 2017  i de tot el transcrit, com a Secretari,  en 
dono fe i testimoni. 
 
 

V.P. El President         El Secretari 
 
 
 
Signat: Josep Bochaca Tohà        Signat: Albert Pol Camps 


