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Comença el curs 2018/19 als Centres de
Tecniﬁcació de la FCC
La Federació Catalana de Ciclisme, amb el suport del Consell Català de l’Esport, aposta per la
formació acadèmica i esportiva dels joves ciclistes. És per això que comença un nou curs acadèmic
2018/19 amb projectes renovats pels diferents Centres de Tecniﬁcació, començant pel recentment
implantat Programa Futur [1].
Residència Blume (Esplugues de Llobregat)
El Centre de Tecniﬁcació d’Esplugues compta amb la Residencia Blume i les seves instal•lacions
esportives. Tots els esportistes residents estudien ESO i/o Batxillerat al INS Joaquim Blume. Aquest és
el tercer any de funcionament d’aquest centre per al ciclisme en pista. Aquest any hi són becats:
Carolina Miranda
Nerea Bastida
Axier Casado
Marc Gine
Judith Pradas
Maria Banllès

Tècnic: Jaume Mas
CTER (Centre de Tecniﬁcació Esportiva del Ripollès)
El Centre de Tecniﬁcació Esportiva del Ripollès, iniciat l'any 2007, és un referent en la tecniﬁcació
ciclista a Catalunya. Pel proper curs acadèmic 2018/19, a la residència de Ripoll, hi viuran 10 ciclistes
de les modalitats de trial i fons (ruta, BTT i pista). Tots ells estudiaran ESO i Batxillerat al INS Abat
Oliba de la localitat de Ripoll. Gràcies a l’Ajuntament de Ripoll, els ciclistes podran gaudir de les
instal•lacions esportives de l’Avellaneda, la piscina municipal i el camp de trial. També l’Ajuntament
de Ripoll ha treballat en un circuit marcat i permanent de BTT i ciclocròs, on els ciclistes podran
millorar la qualitat dels entrenaments de tècnica durant els mesos d’hivern.
Trial
Guillem Oliver
Marc Molons
Martí Riera
Martí Vayreda
Tècnic: Dani Parramon
Fons (ruta, BTT, pista):
Pau Torrent
Eloi Salas
Ainhoa Aguilar
Abel Balderstone
Artur Dufour
Bernat Tarrés
Tècnic: Carles Torrent
CTE Lleida/Vila-sana
El Centre de Tecniﬁcació BMX de Vila-sana/Lleida, augmenta amb un becat més en el que serà el seu
segon any en funcionament. Per al nou curs 2018/19, seran quatre els riders interns a la Residencia
San Anàstasi. Estudiaran en els Instituts Màrius Torres i Joan Oró, i realitzaran els entrenaments en el
circuit de Vila-sana. Gràcies a les gestions del Consell Català de Lleida, per aquest nou curs, també
podran disposar de les instal•lacions esportives i gimnàs del INEFC de Lleida. Els riders BMX becats
són:
Xavier Moreno
Saul Conde
Griselda Artigas
Marc Roman
Tècnic: Ian Hiniestrosa
Centre de Tecniﬁcació de Banyoles
Fundat el 1998, el Centre de Tecniﬁcació de Banyoles acull esportistes d’alt nivell de Catalunya i de
l’estat espanyol. Disposa de residència per a esportistes, gimnàs, centre mèdic, servei de ﬁsioteràpia,
centre docent i seu del Centre Català de Rem Olímpic. Gestionat per la Federació Catalana de Rem, el
centre rep el suport del Consell Català i del CSD (Consejo Superior Deportes), i a partir del 2018/19, si
podran adherir esportistes d’alt nivell becats en altres esports.
La Federació Catalana de Ciclisme hi tindrà a dues ciclistes becades, que compaginaran els
entrenaments de ciclisme amb Estudis Universitaris.

Ariana Gilabert, estudia CAFE a ESUSES (Salt)
Mireia Trias, estudia Medicina a la Universitat de Girona.
Tècnic: Josep Codinach
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