Reunió núm. 13 de la Junta Directiva FCC
Convocatòria: dimecres 20 de gener de 2021 de les 18,30h.
Lloc: per mitjans telemàtics, videoconferència.
El president Joaquim Vilaplana convoca a:
Joan Admetlla, Salvador Bigas, Xavier Costa, Josep Fernández, Carles Ferrer, Sergi
Güell, Norbert Herrera, Jordi Jorba, David Llauradó, Raül Querol, Josep Roca, Jesús
Ruíz, Víctor Saiz, Pere Uyà i Anna Villar.
No assisteix en Sergi Güell.
També estan convocats i assisteixen:
Eudald Carol, assesor jurídic de la FCC
Marta Vilajosana, àrea tècnica de la FCC
Xavier Ràfols, àrea de formació i escoles de la FCC

Ordre del dia:
1-Accions i aclariments dels assumptes tractats en la Junta Directiva anterior.
En Joaquim Vilaplana fa els següents comentaris:
Respecte al punt 1 de Junta Directiva 2020-21, comenta el següent:
Puntualitzar que a posteriori de la reunió, es va decidir des de la comissió de BTT
que l'Anna Villar fos la nova coordinadora en substitució d'en Xavi Costa.
Tothom manifesta la seva conformitat i és dóna per aprovat el canvi.
Respecte al punt 4 d'evolució de les llicències federatives i targetes bici 2020,
comenta el següent:
A posteriori de la reunió es va convocar a tots els coordinadors de les diferents
modalitats per revisar de nou els costos de les inscripcions i decidir les quantitats
per proposar a la Junta Directiva. Tots els coordinadors van decidir mantenir les
mateixes quantitats que en el 2020.
Un cop presentada de nou la taula d'inscripcions als membres de la Junta Directiva
és dóna per aprovada.

2-Informe de presidència.
El president, Joaquim Vilaplana, comenta el següent:
Donem per acabat un any 2020 molt complicat per l'esport en general i que ha
reduït molt el calendari d'activitat programada per la FCC.
Malgrat tot, l'hem passat amb aspectes positius:
-En l'atenció als nostres federats sempre hem donat resposta des de la central o les
delegacions.

-El nostre equip de premsa ha treballat de forma efectiva en la tramesa de
comunicats als nostres federats a través de les xxss.
-L'equip humà de professionals, administratius i tècnics, han tele-treballat quan ha
calgut i de forma presencial quan es va iniciar la represa.
-El calendari d'activitat sempre ha estat viu. Hem col.laborat amb els organitzadors
per trobar dates en diferents ajornaments.
-Hem sigut de les primeres federacions a presentar protocols Anti-Covid a les
autoritats sanitàries, que van ser aprovats i presentats com referents per fer
activitat esportiva.
-El risc en salut era molt alt i hem acabat l'any amb algun ensurt, però ho hem
superat de forma satisfactòria en tots els àmbits:
-Molt pocs contagis entre els esportistes. Els protocols aplicats han ajudat
perquè l'esport sigui segur.
-Algun ensurt, però de baixa intensitat, entre els administratius, tècnics i
àrbitres.
-Només un ensurt important entre els membres de la Junta, però per sort ja
superat.
-En l'aspecte econòmic, del que després ens informarà amb més detall el tresorer,
l'inici de la pandèmia ens va afectar poc en la campanya de les llicències. Això ens
ha permès poder suportar la despesa anual de l'estructura administrativa
federativa.
-El CCE va mantenir la mateixa subvenció del 2019 i això ens ha permès poder
suportar la despesa de l'equip tècnic malgrat tenir només una activitat del 30%.
També ens ha permés fer front a les despeses dels proveïdors.
El dia d'avui només ens queda ingressar el 20% del total de la subvenció.
Com afrontem el 2021 des de la FCC?
Pel que fa a l'activitat. Amb el desig que a partir de març puguem fer una mica més
d'activitat respecte al 2020. Per això s'ha treballat en un calendari pensat amb la
normalitat. Tenim les eines per fer un esport segur i amb protocols millorats
respecte al 2020.
En l'aspecte econòmic. Confiant que els ingressos en llicències i subvencions no
pateixin restriccions importants. Fins ara, és bàsic per mantenir tota l'estructura
federativa.
Respecte a l'emissió de llicències digitals, comentar que l'aplicatiu de la FCC està
funcionant de forma correcta i això es nota molt en la disminució de la càrrega de
treball al no haver de fer la impressió sobre plàstic i la distribució als federats.
També està funcionant de forma correcta l'aplicatiu RFEC des de l'APP de la FCC.
Pel que fa al nombre de llicències emeses comparades amb el 2020 fins al 15 de
gener, anem un 5% per sota i en les Targetes Bici s'han tramitat 200 unitats menys
tenint en compte que la tramitació per aquest 2021 no es va iniciar fins el 4 de
gener, unes dues setmanes de retard respecte al 2020.
Les Targetes Bici 2021 tenen el mateix cost però incorporan una pòlissa
d'assistència mecànica en cas d'avaria en substitució de la pòlissa per mort i
invalidesa del 2020. La previssió és arribar a les 1.000 TB tramitades.
En la reunió de coordinadors de les diferents modalitats, es va acordar per
unanimitat no emetre llicències de dia en totes les proves que siguin de competició.
Només es podran emetre en proves d'oci.
Aquest punt es sotmet a la consideració dels membres de la Junta Directiva i és
aprovat per unanimitat.

Per millorar la seguretat en totes les proves i aconseguir un millor control d'accés,
es proposa per aquest 2021 emetre acreditacions personalitzades a diferents
col.lectius: equips arbitrals, personal de premsa, personal tècnic i staff federatiu.
Aquestes acreditacions seran emeses des de la FCC.
L'organitzador de cada cursa podrà emetre acreditacions a persones vinculades
amb l'organització de la cursa i personal convidat: autoritats i espònsors o
patrocinadors.
També es proposa que a les àrees restringides per assistència tècnica només hi
tinguin accés persones amb llicència de tècnic, mecànic i auxiliar, així com federats
amb llicència de competició major de 18 anys.
Amb aquestes restriccions volem facilitar el registre de traçabilitat que exigeix el
protocol anti-covid de la FCC.
La proposta d'emetre acreditacions és aprovada per tots els membres de la Junta
Directiva, però respecte a les condicions per accedir a les àrees tècniques
manifesten la seva discrepància en Xavi Costa i Anna Villar, considerant que l'accés
també ha de quedar obert a persones sense llicència com el cas de familiars dels
corredors. Finalment la mesura queda aprovada per majoria, però sense
unanimitat.
Per al 2021 es proposa modificar la composició del Comitè de Tècnics, ampliat a
representants de totes les modalitats amb l'objectiu d'ampliar i consensuar criteris.
Així quedaria la nova composició:
Coordinadora: Marta Vilajosana
Components: Jesús Ruiz, Anna Villar, Xavier Ràfols, Fèlix Martín, Ivan Oulego,
Carles Torrent, Pere García, Dani Parramón i Joaquim Vilaplana.
La proposta és aprovada per tots els membres de la Junta Directiva.
Per al 2021 es renova el contracte de rènting amb l'adquisició de 2 vehicles, un
turisme pel seguiment de curses de carretera en els Campionats d'Espanya o
sortides de selecció i una furgoneta amb gran capacitat de càrrega i espai per a 7
persones. S'aprova la gestió.
Finalment comentar que la relació amb l'empresa que gestiona el velòdrom, POC3,
és correcte però no l'esperada per la FCC. L'escola federativa per a nens de 8 a 14
anys continua funcionant 2 dies a la setmana, dilluns i dimecres de 18 a 20h, però
en aquest curs 2020-21 no se'ns ha permés continuar els divendres en el mateix
horari. Respecte als espais a lloguer, a on la FCC disposava de material d'arxiu i
espai pel Comitè arbitral, l'empresa gestora ha requerit el seu des-allotjament per
altres usos. Això ha provocat problemes d'emmagatzematge.
En el cas d'ubicació dels vehicles federatius, fins ara a l'interior del velòdrom, POC3
ja ens ha comunicat que no tindran lloc d'aparcament.
També se'ns avisa de dificultats per accedir a la pelousse en el cas d'organitzar
competicions de Lliga Catalana de Pista. En aquest cas, tant l'IBE com l'empresa
gestora prioritzen l'activitat del futbol per damunt del que és la instal.lació: un
velòdrom de ciclisme.
En resum, la realitat és que els fets no acompanyen les “bones paraules” dels
gestors.
3-Comitè d'àrbitres 2021.
En Josep Antoni Fernández, president del Comitè Català d'àrbitres, fa un resum de
la reunió que va tenir lloc a la RFEC del col.lectiu arbitral a nivell nacional.
Punts més importants tractats:
-La figura de l'àrbitre auxiliar. Abans definit com aspirant.
-Importància de la traçabilitat en els protocols Covid.
-Utilització del programa Cronofec. Volen que sigui extensiu a totes les CCAA i per
totes les modalitats.
-La nova composició de la macro Comissió Tècnica.
-La prova PCR negativa 72 hores abans en totes les proves UCI.

-Revisió de totes les proves internacionals pel primer trimestre.
També es proposa la data del dissabte 13 de febrer per celebrar l'Assemblea anual
del Comitè Català d'Àrbitres. Es convocarà des de la plataforma de la FCC.
En J.A.Fernández demana a la Junta equipació d'hivern pel col.lectiu arbitral.
4-Premsa FCC 2021.
En Norbert Herrera, en representació de l'equip de premsa, comenta l'increment de
seguidors que la FCC té a les XXSS.
Balanç 2020
25.986 és el nombre de seguidors a les xarxes socials amb els que hem tancat el
2020. Tot i que la quantitat no fa a la peça, és un número gens despreciable per
una comunitat de seguidors online.
Hi ha un equilibri evident entre plataformes, i Facebook ja "només" representa un
44% del global (67% el 2018). Continuem amb tendència de creixement (+63%
respecte febrer 2018) i aquest any, tot i que "nos ha tocado bailar amb la más fea"
com ha estat la Covid, ens n'hem sortit decentment.
El detall a 15/01 és 26.157:
Facebook: 11.559
Twitter: 6.032
Instagram: 8.227
Telegram: 242
Youtube: 97
A nivell de web les dades han estat pitjors en global que les dels anys precedents,
degut a una disminució significativa de l'activitat.
Un altre tema a comentar respecte al web és que el 30/10/20 va entrar en vigor
una nova normativa de cookies a nivell europeu d'obligat compliment, que en el
nostre cas no complim.
Amb el tema Covid el 2020 vam haver de replantejar la política de continguts i vam
optar per unes solucions d'emergència que no fan funcionar malament: el
CiclismeCat a Casa amb directes a Instagram en format conversa
distesa/entrevista, i la compartició de fotos i fets històrics aprofitant el llibre de La
Història de la Federació Catalana de Ciclisme 1896-2018.
Previsió per al 2021
Preveiem un horitzó amb un primer semestre complicat. La idea seria intentar fer
reportatges per donar visibilitat a certes coses de la FCC que habitualment no tenen
tant d'espai: centre de tecnificació, programa futur i becats, jornades de
tecnificació, escoles de ciclisme...
En el tema de la gestió de XXSS ens genera molts dubtes el tema de l'atenció al
client, ja que requereix mà esquerra d'una banda, coneixements de pràcticament
tots els temes per donar una resposta ràpida, fer molta escolta activa (llegir
comentaris, posts, mencions, etc, etc), i si es respon, molt de temps extra.

5-Activitat esportiva 2020 i calendari de competició 2021.
Marta Vilajosana, directora tècnica de la FCC, fa una valoració positiva del que ha
estat l'activitat esportiva en el 2020 malgrat les restriccions sanitàries que han
obligat a reduir el calendari inicial a la mínima expressió.
Hem aconseguit fer més del 50% de Campionats de Catalunya i participar en tots
els Campionats d'Espanya convocats.
En el 2020, hem organitzat els Campionats d'Espanya de Trial a Torredembarra.
Per al 2021 ja tenim un pre-calendari de competició molt complet per a totes les
modalitats. Estem ajustant les dates per evitar coincidir amb proves estatals i la
major part dels Campionats de Catalunya ja tenen seu i una data inicial.
La major part d'equips de competició ja han formalitzat l'inscripció a la FCC i a la
RFEC.
Comenta el que pot ser el millor calendari dels últims anys pel ciclisme femení de
carretera. La previsió és de 4 curses en línia exclusives per fèmines i per totes les
categories. A part els dos Campionats de Catalunya, CRI i ruta, i les curses de Copa
Catalana a on les fèmines hi participen amb els nois cadets i juniors.

6-Centres de Tecnificació. Curs 2020/21.
Marta Vilajosana ens informa dels tres CTEs pel curs 2020-21:
Banyoles: modalitat de carretera amb 4 esportistes residents en un centre
gestionat per la Federació Catalana de Rem. El tècnic de la FCC és en Josep
Coninach. Els esportistes becats cursen estudis universitaris.
Ripoll: modalitats de carretera, trial i btt amb un total de 7 esportistes, 2 de
carretera, 3 de trial i 2 de btt, residents en un centre gestionat per l'Ajuntament de
Ripoll. Els tècnics de la FCC són en Carles Torrent i en Dani Parramón. Els
esportistes becats cursen estudis de batxillerat i cicles formatius.
Esplugues de Llobregat: modalitat de pista amb 6 esportistes residents en el centre
Blume gestionat pel CCE. El tècnic de la FCC és en Jaume Mas. Els esportistes
cursen estudis de batxillerat i ESO.

7-Formació i activitat de les Escoles Homologades FCC.
En Xavier Ràfols, responsable de l'àrea de Formació i Escoles, informa de com ha
anat el curs per a Tècnics de Nivell i fet en l'últim trimestre de 2020. De les 17
persones presentades, 16 han aprovat el curs.
Per al 2021 és possible que es faci el segon curs per a Tècnics de Nivell II.
De les Escoles Homologades curs 2020-21, es preveu incrementar el nombre
d'escoles, però sobretot s'ha notat en el primer trimestre de setembre a desembre
de 2020 un increment important de nens i nenes inscrits a les escoles. El nombre
de tècnics titulats també és més elevat i estan millorant les instal.lacions.
Tot plegat, en línia del que la FCC espera aconseguir per potenciar la base de cara
al futur del ciclisme català en totes les modalitats.
2019: 39 escoles, 2020: 42 escoles homologades per la FCC.
Pel que fa a la classificació de les Escoles, en Xavi Ràfols està valorant modificar els
criteris per accedir a la Hors Categorie. Podria ser que de cara al curs 2021-22 fes
falta tenir un tècnic de nivell II per obtenir la màxima categoria.
En resum, la salut del Ciclisme de Base és molt bona.
En Xavi Ràfols es compromet a fer un quadre comparatiu a on quedin reflectides les
hores de dedicació, la titulació aconseguida, la equivalència amb la formació
reglada i les oportunitats laborals i professionals dels titulats.

8-Projecte nova organització FCC. Informe de progrés.
El vice-president Xavi Costa presenta la proposta per un nou organigrama de la FCC
amb els diferents blocs a on s'ha estat treballant des de setembre de 2020.
Abans de la propera reunió de Junta Directiva, prevista per al mes de març, es
previst presentar un projecte de detall per cadascun dels blocs presentats.

9-Comptes finals exercici 2020.
El tresorer, Jordi Jorba, informa amb xifres provisionals abans de tancar el
pressupost de l'exercici 2020. Malgrat la poca activitat esportiva del 2020, malgrat
haver de fer front a la despesa del personal assalariat de la FCC, malgrat el
pagament íntegre a les companyies d'assegurances per cobrir qualsevol incidència
dels nostres federats i malgrat les despeses ordinàries per part dels nostres
proveïdors, no ha calgut rècorrer a finançaments externs. Per aconseguir-ho ha
calgut un control estricte de la despesa i haver rebut la subvenció ordinària del CCE
amb antelació respecte a anys anteriors.
Finalment el pressupost tindrà un resultat lleugerament positiu, per tant sense
pèrdues, i a hores d'ara està sent revisat per l'assessor financer de la FCC, en
Esteva Permanyer. La previsió és presentar les xifres del Balanç Abreujat i dels
Comptes anuals 2020 en la reunió de Junta Directiva del mes de març.

I sense més taemes a tractar, a les 21:50 hores es dóna per acabada aquesta
reunió de Junta Directiva.

Barcelona, 20 de gener de 2021
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